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ΟΟΝΤΈΕΝΤΘ. 

Βιγίῖ πα ραγθηΐᾶρα οὗ Ουγιις. ΟἸΠ]Π1πη6 οὗ 5 σπαγδοΐοσ, (Β. 1. 

6. 2, ὃ 1. 2; οεα. ὨΙΠαοΥ) Ε 

Ονγὰ5, δ {Π6 ἀρὸ οὗ ἔνσβίνβ, δοσοιη 8 Π165 με κῶν: ΟΠ ἃ νὐρς ἴο 
Π15 ρυδηαίμου, Αβξίγαρθθ, {π6 Κιηρ' οὗ Μβάϊα. Απροάοΐαβ οὗ 
Β15 θουποοᾶ. (1. 8, 1-11.) - 

Ογτιιβ, οὴ {π6 ἀδραγίασο οὗ ἢ15 δ ΤΕ ΥΘΙΏΔΙῺ5 πω ἰὼ ἀμ 

ἔίμου. Ηἴ5 ὙϑΆβοη5 ἴῸΥ ΡΞ {Π15 10 Ἡρια ταῦ ΒοΙΩΘ. 
(1. 8, 158-18.) 

ΟΥτὰ5 ΘΧΠΙ 15. 8 δι 14 016 ἀϊοηδενίδα: ἀπά δῖα ΓΘ αὲ νὰ 

Βτϑηἀξατθεν. (1...4..1..2}} ᾿ 

ΗΙ5 τηοἀδξίν, ρθη 5655, δηᾶ ἀιμδββσυίπεϊορ ἴῃ ΤΠ]ΟΥ̓Θ οἰδᾶρ μεθα 

γα 5. (1..4.; 4...δ1) 
Ογτὰβ 15 ᾿παἀα]ρϑα “ὍΥ ἢ15 ΓΎΗΕ 1ῃ ἜΝ ἀρβιεὰ Ἢ 7οῖη ἔμ 

Οἤ886 ; 15 ΘΆρΡΌΓΗΘΒ55 ἀοϑουθθα. (1. 4, 7. 8.) : 

Ἐρίατη οἵ Ογγὰβ ᾿πίο Ῥαυβῖὶᾶ. Οθῆθυδὶ γοργοῦ δ 15 ἀθρδγίαγο. 
(1. 4, 25.) - ὦ : 1 

Η!5 γὑθοθροῃ ὈΥ͂ ἐΠ 6 ΠΥ ΤΙ (.. ὅ, ᾿ ἡ 3 - 

Ἠδ 15 οἤοβθῃ β'θῃηθυδὶ οὗ [Π6 ἴογοθβ βϑηΐ 9 {Π6 δββιβίϑῃησθ οἴ Ογ- 
ἌΧΔΥΘΒ, [Π6 ΒΟΟΟΒΒΟΥ οἵ Αϑίγαρο5, Ὁ ὐονηΣ {Π6 ΑΞΒΥΥΙΔη8. 

{{ δ). : : - - 
Ἠ15 Ὑϑριυ δύ οη5 ἴῸΥ {(Π6 ἀἰθοι ὐερο οἵ εἱϑ δύ. (11. 1, 20-24.) 

Ἡυμηογοιιβ ἀπθοάοίε οὗ ἃ 16 γ8] σου] δηο6 ἡ] ἢ ογάϑυβ, το] αιθα 
ὈΥ δὴ οἴϊποου το Ουγὰβ δηᾶ οἴμευβ. (11. 2, 6-11.) ΦΡΉΟ 

ΞΡΘΘΟἢ οὗ Ογγὰβ ἴο {Π6 50] 16Υ8. 
Οντιιβ, πανιηρ Π15 ΌΥΟΘ5. ἴῃ ΡΟΟΩ ΟΥ̓ΘΥ; ἰμεσεμδλ μος ἀρὰ καδῖος 

{Ππϑῖὰ Ἰηΐο [Π6 Θπθυηγ 5 σου. (111. 8, 9-12.) 
Οοχηηθησοιηθηΐ οὗ {Π6 Τη ΔΥῸ Δ Πα Θμοδιρτηθηί. (1Π|. 8, 21- 28. ) 
ῬΙδη οὗ δῃοδιηριηθηΐ διηοηρ [Π6 Αββϑυσϊδηβ. (111. 8, 260-28.) 

ΒΡΘΘΟἢ οὗ (μ6 Αβδυγίδη Κίηρ' ἴο Πῖ5 ἔουοθβ. (111. 8, 498-40.) 

Το βουϊρίϊοη οἵ π6 θηραρθυηθηῖ. Βοαΐ οὗ [Π6 ΛΑΒΒΥυΥΙΔΉ8. ον 8, 

561-10.) 
ΤῊ ΑΒΒΥΥΊΔΉ5, πνοτιὶρα ἼΣΩΝ ΕΣ ἀδβεαί, ἀετάπιυ ΠΕ “αν. 

1.8: 0}) 

Ῥαγδι οἵ [Π6 ΘΠ Ων ; νῶν ΝΗ δ ἜΤ ἔπ ἘΠΕ ΎΓΥΣΤῊ αν. 

2, 217-98.) : 

ΤῊΘ ὈΓΙΒΟΠΟΥΒ ἅΥ6 56. αἵ Ἰμόριν 1 ΗΝ αν. 4, 1-18) 

ΡΑΟΕ 

ι 



1 ΟΟΝΤΈΝΤΕ. 

ῬΑΟΚ 

ϑρθθοῖ οὗ Ογσιιβ, οΘοποθυηΐηρ ἴπ6 αἰνίβίοη οἵ (6 ϑδ {5 
87-42.) : . 22 

ΟΟΡΥγαβ σον ὶβ ἴγο μὴ {διὸ Α ΣΝ ἜΜΕΝ ; ΠῚΒ ΠΟΙ 15 τεοοϊν 
Ἰηΐο Δ᾽] ποθ Ὀγ Ογτβ. ([Υ͂. 6, .1-10.} . 28 

ΡΥ 5ϑῖοη τηδὰθ ἀΡροὴ ΟΟΡΥγα5. ὈΥ [Π6 ΠΙΔΏΠΘΥΒ οὗ μὰ Βδνδνν. 
(Ὁ. 2, 16-20.) : ἃ : - . . ,,.20 

ΘΌΓΣΡΥΙΒΙΠρ' ΠΠΘΙΔΟΥῪ οὗ ΟΥΤΊ5. (Υ͂. ὃ, 46.δ0.) ᾿ . ᾿ς ΨΥ 

Του πιδίϊοι οἵ {Π6 Θῃθιὴν οὐίαϊηθα ἴγοιλ ἀθβουίουβ. [Τηνθηϊίοη οἵ 
Οματὶοίβ δυπιθα 11} βουίμθ5. (Υ1. 1, 25ὅ-81.) ΠΝ 27 

ΑἸρθαββαάουβ Πανὶηρ αὐγϊνθα ἴγοτη {π6 ᾿παϊαηβ, ΟΥὙΤ5. ΘΙΡΙΟΥΒ 
{πο ηλ ἃ5 βρῖθβ. (ΥἹ. 2, 1-8.) . . : : ὅ ἐν 28 

ἘΣ ΧΟΘΙΙΘπΐ ομαγδοίου οἵ ἰμ6 Ῥουβίδη δύαν. (ΥἹ. 2, 4-6.) . δεν 29 

Βδροστὲ οὗ {μ6 1πάϊδη5, ἀπὰ 15 εββοι. (ΥἹ. 2, 9-12.). 80 
ϑΡθθοὴ οὗ Ουσταβ, ρίνιηρ' ἀἸΓΘΟΙΟΙ5 [ῸΥ {Π6 τηᾶτοῃ. (ΥἹ]. 2, 2ὅ-41. ) 81 
Ἐσυϊριηθηί οὗ (Π6 ΔΥΤΩΥ ἴῸΥ θδ.{16. (ΥἹ. 4,1.) . ᾿ 84 

Τηςουθβϑίηρ' Βοθη8 Ὀαύνγθθη Ῥαπίῃθα, ἃ θα] οαρίϊνο, ΤΣ ἀεα 

Βυβθαπα ΑΡγδάδίαβ, ρυθυϊουβ 0 15 Ἰοϊϊηρ' {Π6 ἀύῖηγ. (ΥἹ. 4 
2-11.) Ἢ ι ω ᾿ Ξ ν᾿ . . 84 

ῬΥΘΙ τ Δ Υ165 το {Π6 ἘΜΑΡΗΝΝΒΑΝ, {1.1.3 5ὴ ᾿ : ε΄. 80 
Ἐποουγαροιηθηΐ οὗ {Π6 5ο] ἀϊθυβ ὉγῪ Ουγὰβ. (Υ1]Ι. 1, 10-14.),. , 587 
Οοχητηθησοιηθηΐ οὗ {πΠ6 θατ]6. (Υ11. 1, 28-28.). - 5 πν 98 

ΒΥΔΥΕΥΥ πᾶ ἀρθαίῃ οἵ Αργδάαίαβ. (ΥἼ]. 1, 29-82.) : ᾿ «90 
ΟΥΥὰβ αἰΐδοκβ {Π6 ΘΠΘΠΙΥ ἴῃ [ῃ6 ΥΘΔΥ; ΠῚ5. ἱπηχηϊηθηῦ ἀΔΏΡΘΥ. 

(ΨΙΙ. 1, 86-88.) . : : : : : : . 40 
Ῥθοιουμηϊηθα τοϑϊβίδηο οὗ [6 ἐν ἰλήα. Ογτβ ἰηάποοθβ {Π6ηὶ ἴῸ 

ΒΌΤΥΘΠΔΟΥ. ΟΟποΙυβίοη οὗ {[Π6 δηραροιηθηί. (Ὑ11. 1, 389-47.) 4] 

Οτὶοῖ οἵ Ῥδῃΐπθα ἴου {Πη6 1ο85 οὗ ΠΕΥ Πυβραπα Αργαδδίαβ ; απ [Π6 

56] -ἀδνοίζοη οἵὁ Πουβ}]ῇ δηὰ αἰζεπάδηίβ. (Υ1|. 8, 2-16.) “εὐ “48 

Τακίηρ' οὗ ΒΑΡΎ]οη Ὀγ γγαβ. (Υ1]. ὅ, 1-86.). : : «- “48 

ἘΧοΘΙ]θας Ἔχϑιρ]6 οἵ ἰαϑὴ Ιη νην Δα τηογ815. (ΥΠ11. 1, 

28-88.). Ε : ἷ τ δ 
Ἑχίοθπί οἵ Ουγυϑ᾽5 ἀξον δι, (ΠΙ. 8, ΟΞ 23, ἢ Γ 51 

Ογγυβ, Ὀεϊμρ' Δ οηἸβῃ ἃ ὈΥ 8 ἀγθᾶπι, ῬΥΘΡΆΥΘ5 [ῸΓ ἀου τς Ἧς 
βπα] δἀάγεββ ἴο 15 50η5 ἀπὰ ἔγιοπάβ. (Υ11|. 7, 1-28.) .-" 

ΝΟΤΕΝ . ᾿ ς . ᾿ . . ᾿ : ; ἐπ 95 

ΤΕΧΙΟΟΝ .Φ . . . . Γ Φ . 86 



ἘΧΟΒΆΡΤΑ ΕΧ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒ 

ΟΥ̓ΒΟΡΑΘΙΑ. 

ΒΙΕΤῊ δπά ραγθηΐαρο οἵ ὕγτυβ. Ουθίμο οἵ 15. οδᾶ- 
ΓΔΟΊΐΘΥ. 

Πατρὸς μὲν δὴ λέγεται ὁ Κῦρος γενέσθαι Καμ- 
βύσεω Περσῶν βασιλέως" μητρὸς δὲ ὁμολογεῖται Μαν- 
δάνης γενέσθαι" ἡ δὲ Μανδάνη αὕτη Ἀστυάγους ἣν θυγά- 
τὴρ τοῦ Μήδων βασιλέως. φῦναι δὲ ὁ Κῦρος λέγεται, καὶ 
» μ Χ ἴω 6 Ν “ ΄ 3 Ν ΄ ἄδεται ἔτι καὶ νῦν ὑπὸ τῶν βαρβάρων, εἶδος μὲν κάλ- 
λιστος, ψυχὴν δὲ φιλανθρωπότατος καὶ φιλομαθέ- 
στατος καὶ φιλοτιμότατος, ὥστε πάντα μὲν πόνον 
ἀνατλῆναι, πάντα δὲ κίνδυνον ὑπομεῖναι τοῦ ἐπαι- 

Ἂ . ΄ Ἁ Ἁ “ Ἂ Ν “ “-“ 

νεῖσθαι ἕνεκα. φύσιν μὲν δὴ τῆς ψυχῆς καὶ τῆς μορφῆς 
τοιαύτην ἔχων διαμνημονεύεται. 

Ογτιβ, αὖ {Π6 ἃρ οὗἉ ὕνγεϊνβ, Δοσοιηρδ 165 ΠΪΒ πο ΠΟΥ 
ΟἹ ἃ Ψψὶδιῦ ἴο Πὶ8 σταπαϊαίμου, Αβίγαρϑ., [ῃΠ6 κίησ οἵ 
Μεαάϊα. Απεοοαοίοβ οὗ Π15 Ρουποοά. 

ἴω « Ν ’ὔ 3 ἘΝ Ἃ ᾽ ͵ὔ Ἂ 

Κῦρος μέχρι μὲν δώδεκα ἐτῶν ἢ ὀλίγῳ πλεῖον 
ταύτῃ τῇ παιδείᾳ ἐπαιδεύθη, καὶ πάντων τῶν ἡλίκων 
ὃ 4 2 ζ ᾿Ἶ ᾽ Ἁ Ἃ  ὰ ἃ ,ὔ ιαφέρων ἐφαίνετο καὶ εἰς τὸ ταχὺ μανθάνειν ἃ δέοι, 

Ἀ “ “ ν καὶ εἰς τὸ καλῶς καὶ ἀνδρείως ἕκαστα ποιεῖν. ἐκ δὲ 
Δ "“ , “ 

τούτου τοῦ χρόνου μετεπέμψατο ᾿στυάγης τὴν ἑαυτοῦ 
[ - “ “ 

θυγατέρα καὶ τὸν παῖδα αὐτῆς" ἰδεῖν γὰρ ἐπεθύμει, ὅτι 
Ε Ν ᾽ Ν 85. Ἃ 3 » ᾽ » ΄ 

ἤκουε καλὸν κἀγαθὸν αὐτὸν εἶναι. ἔρχεται δ᾽ αὐτή τε 
Β 



Ὁ ἘΧΟΒΈΆΡΤΑ ἘΧ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΕΗ͂.- 

» ;ὔ μ Ἁ , -“ Ἃ 

ἡ Μανδάνη πρὸς τὸν πατέρα καὶ τὸν Κῦρον τὸν υἱὸν 
Μ Ἶ ς δὲ ᾽ , ΄ Δ « Κυ Ν ἔχουσα.: ὡς δὲ ἀφίκετο τάχιστα, καὶ ἔγνω ὁ Κῦρος τὸν 

᾽ “Ὁ Χ [ω] 

᾿Αστυάγην τῆς μητρὸς πατέρα ὄντα, εὐθὺς οἷα δὴ παῖς 
φιλόστοργος φύσει, ἠσπάζετό τε αὐτὸν, ὥσπερ ἂν εἴ 

΄ “Ὁ 

τίς πάλαι συντεθραμμένος καὶ πάλαι φιλῶν ἀσπάζοιτο, 
ΧΝ ς “Ὁ “ 

καὶ ὁρῶν δὴ αὐτὸν κεκοσμημένον καὶ ὀφθαλμῶν ὑπο- 
[α] ᾿ , ΄ 

γραφῇ καὶ χρώματος ἐντρίψει καὶ κόμαις προσθέτοις, 
ἃ Ἁ ῇ Γ ἰὰς 

ἃ δὴ νόμιμα ἣν ἐν Μήδοις" (ταῦτα γὰρ πάντα Μηδικά 
ΕῚ Ἀ πὰ -»" “. 

ἐστι, καὶ οἱ πορφυροῖ χιτῶνες καὶ οἱ κάνδυες καὶ οἱ 
Ἁ Χ Ἂ “Ὁ στρεπτοὶ περὶ τῇ δέρῃ καὶ τὰ ψέλια περὶ ταῖς χερσὶν, 

Σ “ "Ν “-“ "» οἿ ἴω » Ἁ Χ ᾽ “ 

ἐν Πέρσαις δὲ τοῖς οἴκοι καὶ νῦν ἔτι πολὺ καὶ ἐσθῆτες 
͵ εἶ “ ᾽ ͵ « -“ Ἁ Ν 

φαυλότεραι καὶ δίαιται εὐτελέστεραι") ὁρῶν δὴ τὸν 
ῇ ἴω 7 5» ῇ ε ΟΝ 53 - 

κόσμον τοῦ πάππου, ἐμβλέπων αὐτῷ ἔλεγεν, ἸῺ μῆτερ, 

ὡς καλός μοι ὁ πάππος. ἐρωτώσης δὲ τῆς μητρὸς 
“ Ἂ 3 Ν 

αὐτὸν πότερος δοκεῖ καλλίων αὐτῷ εἶναι, ὁ πατὴρ ἢ 
οὗτος, ἀπεκρίνατο ἄρα ὁ Κῦρος, Ὦ μῆτερ, Περσῶν μὲν 

Ἁ ΄ ς Σ Ἁ Χ ΄ "4 “ 

πολὺ κάλλιστος ὁ ἐμὸς πατὴρ, Μήδων μέντοι ὅσων 

ἑώρακα ἐγὼ καὶ ἐν ταῖς ὁδοῖς καὶ ἐπὶ ταῖς θύραις 
Ἁ ᾿ ΚΣ ΕΝ ΄ 7ὔ 

πολὺ οὗτος ὁ ἐμὸς πάππος κάλλιστος. 
᾿] ῇ Ν 4 ᾿Α 3 Ἀ ἈΝ Ν 

᾿ἀντασπαζόμενος δὲ ὁ πάππος αὐτὸν καὶ στολὴν 
Ἁ 8. ΝΥ “Ὁ Ν “ὦ 5. Ἐν Ν 

καλὴν ἐνέδυσε καὶ στρεπτοῖς καὶ ψελίοις ἐτίμα καὶ 
“ “ Χ ΕΙΣ 5) "Ζ 5 3 Ψ , 

ἐκόσμει, καὶ εἴ που ἐξελαύνοι, ἐφ᾽ ἵππου χρυσοχαλίνου 

περιῆγεν, ὥσπερ καὶ αὐτὸς εἰώθει πορεύεσθαι: ὁ δὲ 
““ “-“ “ 7 “ 

Κῦρος, ἅτε παῖς ὧν καὶ φιλόκαλος καὶ φιλότιμος, ἥδετο 
τῇ στολῇ, καὶ ἱππεύειν μανθάνων ὑπερέχαιρεν' ἐν Πέρ- 

53 “, 

σαις γὰρ διὰ τὸ χαλεπὸν εἶναι καὶ τρέφειν ἵππους καὶ 
ἊΝ ΟῚ “ Ἁ ᾿] “ “ 

ἱππεύειν ἐν ὀρεινῇ οὔσῃ τῇ χώρᾳ καὶ ἰδεῖν ἵππον 
σπάνιον. 

-“ Χ “Ὁ Ν Χ “Ὁ 

Δειπνῶν δὲ ὁ Ἀστυάγης σὺν τῇ θυγατρὶ καὶ τῷ 
- “ “ 

Κύρῳ, βουλόμενος τὸν παῖδα ὡς ἥδιστα δειπνεῖν, ἵνα 
᾿ ἡ, » Ὁ ἈΝ 

ἧττον τὰ οἴκαδε ποθοίη, προσήγαγεν αὐτῷ καὶ παρο- 
ψίδας καὶ παντοδαπὰ ἐμβάμματα καὶ βρώματα. τὸν 

Ἁ “ 5 ͵ 3 , “ , 

δὲ Κῦρον ἔφασαν λέγειν, Ὦ πάππε, ὅσα πράγματα 



ἘΧΟΈΕΡΤΑ ΕΧ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΕ. 9 

Ν » "“ ,ὔ ΙΆ ,ὔ » Ἁ 4 Α ΄ ἔχεις ἐν τῷ δείπνῳ, εἰ ἀνάγκη σοι ἐπὶ πάντα τὰ λεκάνια 
"“" “ ΄ ΄ 

ταῦτα διατείνειν τὰς χεῖρας καὶ ἀπογεύεσθαι τούτων 
“- “ ΄ Ν ΄ Ν » 

τῶν παντοδαπῶν βρωμάτων. Τί δὲ, φάναι τὸν «στυ- 
“ ΄ Ν “ 

ἄγην, οὐ γὰρ πολύ σοι δοκεῖ κάλλιον τόδε τὸ δεῖπνον 
φ ν δὰ “5 ΄ ᾿ ον “ Ἁ [οἱ 5 
εἶναι τοῦ ἐν Πέρσαις ; τὸν δὲ Κῦρον πρὸς ταῦτα ἀπο- 
κρίνασθαι λέγεται, Οὐχὶ, ὦ πάππε: ἀλλὰ πολὺ ἁ- 

Π Χ ᾽ , ἘΠ ΟΣ, ὦ ες «Δ᾽ Ε ΕΝ νΝ πλουστέρα καὶ εὐθυτέρα παρ᾽ ἡμῖν ἡ ὁδὸς ἐστιν ἐπὶ τὸ 
ἐμπλησθῆναι ἢ παρ᾽ ὑμῖν. ἡμᾶς μὲν γὰρ ἄρτος καὶ 
κρέα εἰς τοῦτο ἄγει, ὑμεῖς δὲ εἰς μὲν τὸ αὐτὸ ἡμῖν 

»: ἈῚ Ἄ ς Ἃ Σ ᾿ ΄ 

σπεύδετε, πολλοὺς δέ τινας ἑλυιγμοὺς ἄνω καὶ κάτω 
, “ » “Ὁ “ “ “ ͵ [72 

πλανώμενοι μόλις ἀφικνεῖσθε ὅποι ἡμεῖς πάλαι ἥκο- 
5 Δ - 5 

μεν. ᾿4λλ᾽, ὦ παῖ, φάναι τὸν ᾿στυάγην, οὐκ ἀχθό- 
μενοι ταῦτα περιπλανώμεθα" γευόμενος δ᾽, ἔφη, καὶ σὺ 

γνώσῃ ὅτι ἡδέα ἐστίν. 
Ἵ “ “ 
Ἅμα δὲ ταῦτα λέγοντα πολλὰ αὐτῷ παραφέρειν 

καὶ θήρεια καὶ τῶν ἡμέρων. καὶ τὸν Κῦρον, ἐπεὶ ἑώρα 
πολλὰ τὰ κρέα, εἰπεῖν, Ἦ καὶ δίδως, φάναι, ὦ πάππε, 

“- , ο “- “- 

πάντα ταῦτά μοι τὰ κρέα ὅ τι βούλομαι αὐτοῖς χρῆ- 
Ἃ ͵ Φ " " , “ 

σθαι; Νὴ Δία, φάναι, ὦ παῖ, ἔγωγέ σοι. ἐνταῦθα δὴ 
ἣἶ ἴω Ἷὰ “ “- ΡΞ 

τὸν Κῦρον λαβόντα τῶν κρεῶν διαδιδόναι τοῖς ἀμφὶ 
τὸν πάππον θεραπευταῖς, ἐπιλέγοντα ἑκάστῳ, Σοὶ μὲν 

“Ὁ Ἑ ΄ " 

τοῦτο ὅτι προθύμως με ἱππεύειν διδάσκεις, σοὶ δὲ ὅτι 
Ἂ Μ ἈΝ Χ “ Ν , - 

μοι παλτὸν ἔδωκας" σοὶ δὲ ὅτι τὸν πάππον καλῶς 
4 Ν ἘΝ δ τ. Ν “ Ὁ “- 

θεραπεύεις, σοὶ δὲ ὅτι μου τὴν μητέρα τιμᾷς" ταῦτα 
» ΄ « ᾿ , Δ΄ “» 7] 

ἐποίει ἕως διεδίδου πάντα ἃ ἔλαβε κρέα. 
Σάκᾳ δὲ, φάναι τὸν ᾿Αστυάγην, τῷ οἰνοχόῳ, ὃ , : γΡυ Τα νόοχόοῳ, ον 

3 Ἀ ΄ [οἱ ᾽ Ν , . 

ἐγὼ μάλιστα τιμῶ, οὐδὲν δίδως : ὁ δὲ Σάκας ἄρα καλός 
᾿ , 

τε ὧν ἐτύγχανε καὶ τιμὴν ἔχων προσάγειν τοὺς δεομέ- 
᾽ ἃ »" 

γους ᾿Αστνάγους, καὶ ἀποκωλύειν οὺς μὴ καιρὸς αὐτῷ 
δοκοίη εἶναι προσάγειν. καὶ τὸν Κῦρον ἐπερέσθαι 

“ Ἃ “ 

προπετῶς ὡς ἂν παῖς μηδέπω ὑποπτήσσων, Διὰ τί 

δὴ, ὦ πάππε, τοῦτον οὕτω τιμᾷς : καὶ τὸν ᾿Αστυάγην 
Σ » “ ᾿] 6 “Ὁ ξ΄ ς΄ “ ο ἢ 

σκώψαντα εἰπεῖν, Οὐχ ὁρᾷς, φάναι, ὡς καλῶς οἰνο- 
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" Ἀ Ἷ 

χοεῖ καὶ εὐσχημόνως ; Κέλευσον δὴ, φάναι, ὦ πάππε, 
Ἀ ἊὉ ἴω 

τὸν Σάκαν καὶ ἐμοὶ δοῦναι τὸ ἔκπωμα, ἵνα κἀγὼ καλῶς 
σοι πιεῖν ἐγχέας ἀνακτήσωμαί σε, ἢν δύνωμαι. καὶ 

Ἁ “ ἴω [ω᾿ 

τὸν κελεῦσαι δοῦναι. λαβόντα δὴ τὸν Κῦρον οὕτω μὲν 
δὴ εὖ κλύσαι τὸ ἔκπωμα ὥσπερ τὸν Σάκαν ἑώρα, 
οὕτω δὲ στήσαντα τὸ πρόσωπον σπουδαίως καὶ εὐσχη- 
μόνως προσενεγκεῖν καὶ ἐνδοῦναι τὴν φιάλην τῷ πάπ- 

Ὁ“ “Ὁ Ν Ν 5 

πῳ, ὥστε τῇ μητρὶ καὶ τῷ ᾿Αστυάγει πολὺν γέλωτα 
-“ Ν “ 

παρασχεῖν. καὶ αὐτὸν δὲ τὸν Κῦρον ἐκγελάσαντα ἀνα- 
““ ᾿ Χ κ -“ [ 

πηδῆσαι πρὸς τὸν πάππον καὶ φιλοῦντα ἅμα εἰπεῖν, Ὦ 
7 ῇ “ “ “- 

Σάκα, ἀπόλωλας" ἐκβαλῶ σε ἐκ τῆς τιμῆς" τά τε γὰρ 
» ΄ ἴω ΄ ᾽ ΄ . Ι] }] 

ἄλλα, φάναι, σοῦ κάλλιον οἰνοχοήσω καὶ οὐκ ἐκπίομαι 
5 

αὐτὸς τὸν οἶνον. ἐκ τουτου δὴ ὁ Ἀστυάγης ἐπισκώπτων, 
Καὶ τί δὴ, ἔφη, ὦ Κῦρε, τἄλλα μιμούμενος τὸν Σάκαν 

» ) 5. “ » ἡ » Ἀ ΄ 2 , 
οὐκ ἀπεῤῥόφησας τοῦ οἴνου : Ὅτι, ἔφη, νὴ Δία, ἐδεδοί- 

Ἁ “ “ 

κειν μὴ ἐν τῷ κρατῆρι φάρμακα μεμιγμένα εἴη. καὶ 
γὰρ ὅτε εἱστίασας σὺ τοὺς φίλους ἐν τοῖς γενεθλίοις, 

“ Ξ, » ς “ οὐδ ἢ οἢ “ ᾿ 

σαφῶς κατέμαθον φάρμακα ὑμῖν αὐτὸν ἐγχέαντα. Καὶ 
“-“ Ἀ Ἁ -“» " 5 “ Α Ω,͵ ᾿ 75 

πῶς δὴ σὺ τοῦτο, ἔφη, ὦ παῖ, κατέγνως ; Ὅτι νὴ 4ί 
ὑμᾶς ἑώρων καὶ ταῖς γνώμαις καὶ τοῖς σώμασι σφαλ- 
λομένους. πρῶτον μὲν γὰρ ἃ οὐκ ἐᾶτε ἡμᾶς τοὺς 

- “ “-“ -“ Ν 

παῖδας ποιεῖν, ταῦτα αὐτοὶ ἐποιεῖτε. πάντες μὲν γὰρ 
Ὁ« » 7 ᾿] , Ν ᾽ Ν ἃ ᾽ 7 ἅμα ἐκεκράγειτε, ἐμανθάνετε δὲ οὐδὲ ἕν ἀλλήλων, 
" ᾿ ἈΝ , " ᾽ ᾿} ’ δὲ -“ 

ἤδετε δὲ καὶ μάλα γελοίως, οὐκ ἀκροώμενον δὲ τοῦ 
»Μ }] , » 9 2 . -- ᾿ “ 

ἄδοντος ὠμνύετε ἄριστα ἄδειν, λέγων δὲ ἕκαστος ὑμῶν 
Ἁ “ ΄ , Ἁ 

τὴν ἑαυτοῦ ῥώμην, ἐπεὶ ἀνασταίητε ὀρχησόμενοι, μὴ 
ὅπως ὀρχεῖσθαι ἐν ῥυθμῷ, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὀρθοῦσθαι ἐδύ- 
νασθε. ἐπελέλησθε δὲ παντάπασι, σύ τε ὅτι βασιλεὺς 
“' “ “7 [τ ᾿ » μ᾿ Ἁ δι 69. ἦσθα, οἵ τε ἄλλοι ὅτι σὺ ἄρχων. τότε γὰρ δὴ ἔγωγε 

- ω ς ἃ 
καὶ πρῶτον κατέμαθον ὅτι τοῦτ᾽ ἄρ᾽ ἦν ἡ ἱσηγορία ὃ 
ὑμεῖς τότε ἐποιεῖτε. οὐδέποτε γοῦν ἐσιωπᾶτε. καὶ ὁ 
τ": , λέ Ὁ δὲ Ἁ Ἁ Ψ, ο “Ὁ “ στυάγης λέγει, ἐ σὸς πατὴρ, ἔφη, ὦ παῖ, πίνων 

΄ ᾽ 7 » “ -“" 

οὐ μεθύσκεται; Οὐ μὰ Δί᾽, ἔφη. ᾿Αλλὰ πῶς ποιεῖ; 
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ΖΔιψῶν παύεται, ἄλλο δὲ κακὸν οὐδὲν πάσχει" οὐ γὰρ, 
οἶμαι, ὦ πάππε, Σάκας αὐτῷ οἰνοχοεῖ. 

Ογτιβ, οἡ ἴπ6 ἀοραιΐασο οὗ 18 τοῦθ, ΤΘΠΊΔΙ15 
γἢ Πἰβ. στδηαἰδίμποσ. ΗΒ ΓΘΆΒΟΙΒ [ῸΓ Ῥγθίουτϊηρ {Π|15 
ἴο τού γηηρ' ΠΟΙΠΊ6. 

Ἐπεὶ δὲ ἡ Μανδάνη παρεσκευάζετο ὡς ἀπιοῦσα 
΄ὔ Ἀ Ἀ ν Ὁ δ ΝΙΝ ἀν 5 7, 

πάλιν πρὸς τὸν ἄνδρα, ἐδεῖτο αὐτῆς ὁ ᾿Αστυάγης κατα- 
“ Χ “ ξ Χ 2 ΄ “ , Ν 

λιπεῖν τὸν Κῦρον. ἡ δὲ ἀπεκρίνατο ὅτι βούλοιτο μὲν 
ἅπαντα τῷ πατρὶ χαρίζεσθαι, ἄκοντα μέντοι τὸν παῖδα 

Χ 3 ] - Μ ΑΚ κν ἀν, ΄, χαλεπὸν εἶναι νομίζειν καταλιπεῖν. ἔνθα δὴ ὁ ᾿Αστυά- 
΄ Ἂ Ν “ 9 ω Ἃ , 5.5 Ν γης λέγει πρὸς τὸν Κῦρον, Ὦ παῖ, ἢν μένῃς παρ᾽ ἐμοὶ, 

“ “Ὁ » »“ 7 Ἁ » « ΄ Ε ΄ 

ἵπποις τοῖς ἐμοῖς χρήσῃ καὶ ἄλλοις ὁπόσοις ἂν βούλῃ, 
οὐδετα 3 ΄ " " ἃ Ἃ ΠΕΡῚ 242 » καὶ ὅταν ἀπίῃς, ἔχων ἄπει οὺς ἂν αὐτὸς ἐθέλῃς. ἔπειτα 

τά τε νῦν ὄντα ἐν τῷ παραδείσῳ θηρία δίδωμί σοι καὶ 
ἄλλα παντοδαπὰ συλλέξω, ἃ σὺ ἐπειδὰν τάχιστα 
« 4 , "4 ἃ 4 ἃ 2 , ἱππεύειν μάθης, διώξη, καὶ τοξεύων καὶ ἀκοντίζων 

“Ἁ “ ς Ὁ “ Ν ἴω 

καταβαλεῖς ὥσπερ οἱ μεγάλοι ἄνδρες. καὶ παῖδας δέ 

σοι ἐγὼ συμπαίκτορας παρέξω, καὶ ἄλλα ὁπόσα ἂν 
βούλῃ λέγων πρὸς ἐμὲ οὐκ ἀτυχήσεις. ἐπεὶ ταῦτα 

3 “- 

εἶπεν ὁ ᾿Αστυάγης, ἡ μήτηρ διηρώτα τὸν Κῦρον πότερον 
΄ Α͂ Ἃ ᾽ Α ες Ν ᾽ 5 , 2 Ἃ 

βούλοιτο μένειν ἢ ἀπιέναι. ὁ δὲ οὐκ ἐμέλλησεν, ἀλλὰ 
οἷ 3 { “ 7 2 Ν ἧς 4 

ταχὺ εἰπεν τι μένειν βούλοιτο. ἐπερωτηθεὶς δὲ πάλιν 

ὑπὸ τῆς μητρὸς, διὰ τί, εἰπεῖν λέγεται, Ὅτι οἴκοι μὲν 
τῶν ἡλίκων καὶ εἰμὶ καὶ δοκῷ κράτιστος εἶναι, ὦ 

“Ὁ Ν ᾽ ᾿ δ ““ ᾽ “ Χ 3.0.» 

μῆτερ, καὶ ἀκοντίζων καὶ τοξεύων, ἐνταῦθα δὲ οἷδ 
ὅτι ἱππεύων ἥττων εἰμὶ τῶν ἡλίκων" καὶ τοῦτο εὖ ἴσθι, 
“ - Ε “ ϑ.» “δ ΄ » [2] Ἂ “4 ͵ ὦ μῆτερ, ἔφη, ὅτι ἐμὲ πάνυ ἀνιᾷ. ἢν δέ με καταλίπῃς 
5 7 Ἁ ͵ Ὁ ΄ [τ Ν ᾽ Α δ ἐνθάδε καὶ μάθω ἱππεύειν, ὅταν μὲν ἐν Πέρσαις ὦ. 
3 

οἶμαί σοι ἐκείνους τοὺς ἀγαθοὺς τὰ πεζικὰ ῥᾳδίως 
“ ( 

νικήσειν, ὅταν δὲ εἰς Μήδους ἔλθω ἐνθάδε, πειράσομαι 
[ “ ς ἢ) 

τῷ πάππῳ ἀγαθῶν ἱππέων κράτιστος ὧν ἱππεὺς συμ- 
μαχεῖν αὐτῷ. 
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Οντιβ ΘΧΒΙΙ 15. ἃΠς ΔΠΔΪΆΡ]6 αἰβροβιτίοη, ἃπα στθδΐ 
Αἰϊοοῦοη ἔου Π15 στα πα ἈΈΠογ. 

ω Ν ᾿ “Ὁ 

Τοιαῦτα μὲν δὴ πολλὰ ἐλάλει ὁ Κῦρος" τέλος δὲ ἡ 
᾿ ’ » -“ “ εἶ 7 Ἁ ᾽ Ὁ" ᾽ , μὲν μήτηρ ἀπῆλθε, Κῦρος δὲ κατέμενε καὶ αὐτοῦ ἐτρέ- 

φετο. καὶ ταχὺ μὲν τοῖς ἡλικιώταις συνεκέκρατο ὥστε 
οἰκείως διακεῖσθαι, ταχὺ δὲ τοὺς πατέρας αὐτῶν ἀνήρ- 

τητο, προσιὼν καὶ ἔνδηλος ὧν ὅτι ἠσπάζετο αὐτῶν 
-“ “ 7 

τοὺς υἱεῖς, ὥστε εἴ τι τοῦ βασιλέως δέοιντο, τοὺς 
παῖδας ἐκέλευον τοῦ Κύρου δεῖσθαι διαπράξασθαι 

“-“ “. οΥ - Ἁ 

σφίσιν. ὁ δὲ Κῦρος, εἰ δέοιντο αὐτοῦ οἱ παῖδες, διὰ τὴν 
Χ Ἂ “ φιλανθρωπίαν καὶ φιλοτιμίαν περὶ παντὸς ἐποιεῖτο 

᾽ ΄ Ῥο Ὑ 

διαπράττεσθαι. καὶ ὁ ᾿Αστυάγης ὅ τι δέοιτο αὐτοῦ ὁ 
Κῦρος οὐδὲν ἐδύνατο ἀντέχειν μὴ οὐ χαρίζεσθαι. καὶ 

“ ῇ 

γὰρ ἀσθενήσαντος αὐτοῦ οὐδέποτε ἀπέλιπε τὸν πάππον 
5 Χ “ Ν 2 ΄ “Ὁ 7 5 [ο Ὁ 

οὐδὲ κλαίων ποτὲ ἐπαύετο, δῆλός τε ἣν πᾶσιν ὅτι 
«ς -“ 7] . « Ψ » ἣν. Χ οἷ 3 

ὑπερεφοβεῖτο μή οἱ ὁ πάππος ἀποθάνῃ" καὶ γὰρ ἐκ 
ἢ Ἧ “-“ 

νυκτὸς εἴ τινος δέοιτο ᾿Αστυάγης, πρῶτος ἠσθάνετο 
Κῦρος καὶ πάντων ἀοκνότατα ἀνεπήδα ὑπηρετήσων 
[τ “ 4 

ὅ τι οἴοιτο χαριεῖσθαι, ὥστε παντάπασιν ἀνεκτήσατο 
τὸν ᾿Αστυάγην. 

ΗΙβ5 πιοάοβίγ, ἱπρ ΗΠ ΟΙιβη 6855, ΔΠηΠα Τ]ΔρΡΉΔΉΪΠΪΥ ἴῃ 
ΠΟΤῈ δάνδησθα γθδΓ8. 

Ὥς δὲ ὑτὸν ὁ χρό ὺὑν τῷ μεγέθει εἰ ς δὲ προῆγεν αὐτὸν ὁ χρόνος σὺν τῷ μεγέθει εἰς 
-“ , 5 » Ἁ “Ὁ Ν ὥραν τοῦ πρόσηβον γενέσθαι, ἐν τούτῳ δὴ τοῖς μὲν 

λόγοις βραχυτέροις ἐχρῆτο καὶ τῇ φωνῇ ἡσυχαιτέρᾳ, 
7 [9 ὩΣ. ,ὔ “ Ν 5 νΨ,. ε , 

αἰδοῦς δὲ ἐνεπίμπλατο ὥστε καὶ ἐρυθραίνεσθαι, ὁπότε 
συντυγχάνοι τοῖς πρεσβυτέροις. οὕτω δὴ ἡσυχαίτερος 
μὲν ἦν, ἐν δὲ ταῖς συνουσίαις πάμπαν ἐπίχαρις. καὶ 
γὰρ ὅσα διωαγωνίζονται πολλάκις ἥλικες πρὸς ἀλλή- 
λους, οὐχ ἃ κρείττων ἤδει ὧν, ταῦτα προὐκαλεῖτο τοὺς 

΄' 
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ῇ » νε΄ φΦ νκ' 6 Χ “ Ε ΄»“»" συνόντας, ἀλλ᾽ ἅπερ εὖ ἤδει ἑαυτὸν ἥττονα ὄντα, ταῦτα 
ἐξῆρχε φάσκων κάλλιον αὐτῶν ποιήσειν" καὶ κατῆρχεν 
5 “-“ Ε ᾿ 

ἤδη ἀναπηδῶν ἐπὶ τοὺς ἵππους ἢ διατοξευσόμενος ἢ 
διακοντιούμενος ἀπὸ τῶν ἵππων οὔπω πάνυ ἔποχος 
ὧν, ἡττώμενος δὲ αὐτὸς ἐφ᾽ ἑαυτῷ μάλιστα ἐγέλα. ὦ ς ἤττωμεέεγος 5 Ομ χελῦο ς 

}] "} 5 [ον ς “ » Ἁ Ἁ “Ὁ 

δ᾽ οὐκ ἀπεδίδρασκεν ἐκ τοῦ ἡττᾶσθαι εἰς τὸ μὴ ποιεῖν 
[ ς - 3 δ᾽ 4 - 2 - Ὁ 3, 
ὃ ἡττῷτο, ἀλλ᾽ ἐκαλινδεῖτο ἐν τῷ πειρᾶσθαι αὖθις 

, - -“ 

βέλτιον ποιεῖν, ταχὺ μὲν εἰς τὸ ἴσον ἀφίκετο τῇ 
.ς [ω] “ [γέ Χ ἣ ῇ Ἁ Ἁ δ τα ἴω 

ἵππικῇ τοῖς ἥλιξι, ταχὺ δὲ παρήει διὰ τὸ ἐρᾶν τοῦ 
» χ ᾿ Μ᾽ » , , - ’, ἔργου, ταχὺ δὲ τὰ ἐν τῷ παραδείσῳ θηρία ἀνηλώκει 
ὃ ΄ Χ ΄ Ν Ι { 5 
ώκων καὶ βάλλων καὶ κατακαίνων, ὥστε ὁ ᾿Αστυ- 

΄ πν δ'  δὺ 0 (Ὁ ᾽ [οὶ Α͂ “ 6 “ 
ἄάγης οὐκέτ᾽ εἶχεν αὐτῷ συλλέγειν θηρία. καὶ ὁ Κῦρος 

᾽ , Ψ , ᾽ ΄ ΧΡ ᾿ 
αἰσθόμενος ὅτι βουλόμενος οὐ δύναταί οἱ ζῶντα πολλὰ 

Ἷ: » Ἁ 2 Ν 3 , , “ , 

παρέχειν, ἔλεγε πρὸς αὐτὸν, Ὦ πάππε, τί σε δεῖ θηρία 
-“ ΜΝ δ 5 , 

ζητοῦντα πράγματα ἔχειν ; ἀλλ᾽ ἐὰν ἐμὲ ἐκπέμπῃς ἐπὶ 
“ - , Ἃ 7 7 Ἁ θήραν σὺν τῷ θείῳ, νομιῶ ὅσα ἂν ἴδω θηρία, ἐμοὶ 

ταῦτα τρέφεσθαι. 

Ογτιβ 15 ᾿παα]ροα Ὀγ 15 σγδαπαίδίπου ἴῃ 15. ἀ65116 
ἴο Ἰοΐπ {Π6 σἤᾶβ6 ; 815 ΘᾶρΙΏΘ685 ἀθβουθ6ά. 

Ἐπεὶ δ᾽ οὖν ἔγνω ὁ ᾿Αστυάγης σφόδρα αὐτὸν ἐπι- 
θυμοῦντα ἔξω θηρᾶν, ἐκπέμπει αὐτὸν σὺν τῷ θείῳ καὶ 
φύλακας συμπέμπει ἐφ᾽ ἵππων πρεσβυτέρους, ὅπως 
ἀπὸ τῶν δυσχωριῶν φυλάττοιεν αὐτὸν καὶ εἰ τῶν 
ἀγρίων τι φανείη θηρίων. ὁ οὖν Κῦρος τῶν ἑπομένων 

προθύμως ἐπυνθάνετο ποίοις οὐ χρὴ θηρίοις πελάζειν 
καὶ ποῖα χρὴ θαῤῥοῦντα διώκειν. οἱ δ᾽ ἔλεγον ὅτι καὶ 
ἄρκτοι πολλοὺς ἤδη πλησιάσαντας διέφθειραν καὶ 
κάπροι καὶ λέοντες καὶ παρδάλεις, αἱ δὲ ἔλαφοι καὶ 

δορκάδες καὶ οἱ ἄγριοι οἷες καὶ οἱ ὄνοι οἱ ἄγριοι ἀσινεῖς 
εἰσιν. ἔλεγον δὲ καὶ τοῦτο, τὰς δυσχωρίας ὅτι δέοι 
φυλάττεσθαι οὐδὲν ἧττον ἢ τὰ θηρία' πολλοὺς γὰρ 
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, ων [ο] Ὁ. [ο 

ἤδη αὐτοῖς τοῖς ἵπποις κατακρημνισθῆναι. καὶ ὁ Κῦρος 
ἴω Ν 5 ᾿ 

πάντα ταῦτα ἐμάνθανε προθύμως" ὡς δὲ εἶδεν ἔλαφον 
, 3 ’ὔ 

ἐκπηδήσασαν, πάντων ἐπιλαθόμενος ὧν ἤκουσεν, ἐδίω- 
κεν, οὐδὲν ἄλλο ὁρῶν ἢ ὅπῃ ἔφευγε. καί πως διαπηδῶν 

χω “Ὁ 

αὐτῷ ὁ ἵππος πίπτει εἰς γόνατα, καὶ μικροῦ κἀκεῖνον 
᾿ "] ἴω ᾿ς 

ἐξετραχήλισεν' οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἐπέμεινεν ὁ Κῦρος μόλις 
7 ι 

πως καὶ ὁ ἵππος ἐξανέστη. ὡς δὲ εἰς τὸ πεδίον ἦλθεν, 
“ Ν “ 

ἀκοντίσας καταβάλλει τὴν ἔλαφον, καλόν τι χρῆμα 
Χ Ν «ς Χ ἈΝ ς ἢ Ψ Ἁ ͵ 

καὶ μέγα. καὶ ὁ μὲν δὴ ὑπερέχαιρεν" οἱ δὲ φύλακες 
, ᾿ 4 5 νν Χ » ᾽ 

προσελάσαντες ἐλοιδόρουν αὐτὸν καὶ ἔλεγον εἰς οἷον 
, ΝΜ Ν -“ ἢ “ ς ΠῚ - 

κίνδυνον ἔχθοι καὶ ἔφασαν κατερεῖν αὐτοῦ. ὁ οὖν Κῦρος 
εἱστήκει καταβεβηκὼς καὶ ἀκούων ταῦτα ἠνιᾶτο. ὡς δ᾽ 
ἤσθετο κραυγῆς, ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὸν ἵππον ὥσπερ 
ἐνθουσιῶν, καὶ ὡς εἶδεν ἐκ τοῦ ἀντίου κάπρον προσ- 

ῇ ,ὔ , 

φερόμενον, ἀντίος ἐλαύνει καὶ διατεινάμενος εὐστόχως 
βάλλει εἰς τὸ μέτωπον: καὶ κατέσχε τὸν κάπρον. 

Βούαση οὗ Ογτιβ ἰπΐο Ῥεγβία. (ἴθποσαὶ τορτοῖ δἷἵ 
Ὧ15 ἀοραγίαγο. 

3 μὴ ᾿ ΄ » 

Ἐν μὲν δὴ Μήδοις ταῦτα ἐγεγένητο, καὶ οἵ τε ἄλ- 
ὙΞΑΝ οἰ" ᾿ κα ᾿ , Π . 2 , 

λοι πάντες τὸν Κῦρον διὰ στόματος εἶχον καὶ ἐν λόγῳ 
3 ᾽ “ , Ἵ -ο 

καὶ ἐν ὠδαῖς, ὅ τε ᾿ἀστυάγης καὶ πρόσθεν τιμῶν αὐτὸν 
, ς ς 3. 5 δι ἂν Ψ" Ν τε - 

τότε ὑπερεξεπέπληκτο ἐπ᾽ αὐτῷ. Καμβύσης δὲ ὁ τοῦ 
΄ , -“. 

Κύρου πατὴρ ἥδετο μὲν πυνθανόμενος ταῦτα, ἐπεὶ δ᾽ 
4 » » Χ " , Ν “ 
ἤκουσεν ἔργα ἀνδρὸς ἤδη διαχειριζόμενον τὸν Κῦρον, 
2 ΄ Ἁ [ ἈΦ , 2 , 2 , 

ἀπεκάλει δὴ, ὅπως τὰ ἐν Πέρσαις ἐπιχώρια ἐπιτελοίη. 
ΟΡ». -“ ἈΝ 3 “ Ψ΄ : - Ψ ᾽ Υ͂ 

καὶ ὁ Κῦρος δὲ ἐνταῦθα λέγεται εἰπεῖν ὅτι ἀπιέναι 
΄ Ἁ « ζ΄ Υ Ἄ «ς “ Ω͂ 

βούλοιτο, μὴ ὁ πατήρ τι ἄχθοιτο καὶ ἡ πόλις μέμ- 

φοιτο. καὶ τῷ Ἀστυάγει δὲ ἐδόκει ἀναγκαῖον εἶναι 
5 ΄ εν ν » Ν᾿ Σ 3. Χ ἃ 
ἀποπέμπειν αὐτόν. ἔνθα δὴ ἵππους τε αὐτῷ δοὺς οὗς 
αὐτὸς ἐπεθύμει λαβεῖν καὶ ἄλλα συσκευάσας πολλὰ 
ΝΜ εἿ Ἁ Ν “- Ψ υἷς ᾿. ἐἦ , Ἵ 

ἔπεμπε, καὶ διὰ τὸ φιλεῖν αὐτὸν καὶ ἅμα ἐλπίδας ἔχων 
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’, 5» τς “ Μ », ς ἊΝ Ἁ , μεγάλας ἐν αὐτῷ ἄνδρα ἔσεσθαι ἱκανὸν καὶ φίλους 
᾽ -“ Ν ᾿] Ἁ ᾽ “ ᾽ Ν Ν “ 

ὠφελεῖν καὶ ἐχθροὺς ἀνιᾶν. ἀπίοντα δὲ τὸν Κῦρον 
προὔπεμπον ἅπαντες καὶ παῖδες καὶ ἥλικες καὶ ἄνδρες 
καὶ γέροντες ἐφ᾽ ἵππων καὶ ᾿Αστυάγης αὐτὸς, καὶ 

»0Ὸ 7 » “ ΕῚ » ΄ 5 ͵ κ 
οὐδένα ἔφασαν ὅντιν᾽ οὐ δακρύοντ᾽ ἀποστρέφεσθαι. καὶ 
Κῦρον δὲ αὐτὸν λέγεται σὺν πολλοῖς δακρύοις ἀπο- 
χωρῆσαι. 

Η!5 τϑοθρίϊοη Ὀγ [με Ῥουβίδηβ. 

“ Ἂ ἴ ὋὉ μὲν δὴ Κῦρος οὕτως ἀπελθὼν ἐν Πέρσαις ἐνι- 
αυτὸν λέγεται ἐν τοῖς παισὶν ἔτι γενέσθαι. καὶ τὸ μὲν 
πρῶτον οἱ παῖδες ἔσκωπτον αὐτὸν ὡς ἡδυπαθεῖν ἐν 

7 ἊὟ ω 5 Χ Ν Ἁ ; , ᾽ Ἁ 

Μήδοις μεμαθηκὼς ἥκοι: ἐπεὶ δὲ καὶ ἐσθίοντα αὐτὸν 
ἑώρων ὥσπερ καὶ αὐτοὶ ἡδέως καὶ πίνοντα, καὶ εἴ 

ΨᾺἊᾺ « [4] 9 ᾿ , ᾿] ὃ δό “Ὁ δι... 

ποτ ἐν ἐορτῃ εὐωχία γένοιτο, ἐπιδιόοντα μᾶλλον αὐτὸν 

τοῦ ἑαυτοῦ μέρους ἠσθάνοντο ἢ προσδεόμενον, καὶ 
πρὸς τούτοις δὲ τἄλλα κρατιστεύοντα αὐτὸν ἑώρων 
ς “ ᾽ ἴω Ἀ ΚΖ ς ΄ }] [ω ὑπ . 

ἑαυτῶν, ἐνταῦθα δὴ πάλιν ὑπέπτησσον αὐτῷ οἵ ἥλικες. 

ἐπεὶ δὲ διελθὼν τὴν παιδείαν ταύτην ἤδη εἰσῆλθεν εἰς 
5 

τοὺς ἐφήβους, ἐν τούτοις αὖ ἐδόκει κρατιστεύειν καὶ 
" ἃ »“ “Ὁ Ἁ 

μελετῶν ἃ χρῆν καὶ καρτερῶν καὶ αἰδούμενος τοὺς 
, Ὁ , 

πρεσβυτέρους καὶ πειθόμενος τοῖς ἄρχουσι. 

Ης 15 σἤοβθῃ φ'ῬηΘΙ] οὗ {π6 ἴογοθβ βεπῦ ἴο {Π6 

ἀββιβίδηοθ οἵ Ογαχᾶγοβ, {Π6 Βιισοοββοῦ οὗ Αβίγαροββ, 

ἀραϊηβῦ [ῃ6 ΑϑϑυγΙΔΉ8. 

Προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου, ὁ μὲν ᾿Αστυάγης ἐν τοῖς 
Μήδοις ἀποθνήσκει, ὁ δὲ Κυαξάρης ὁ τοῦ Ἀστυάγους 
παῖς, τῆς δὲ Κύρου μητρὸς ἀδελφὸς, τὴν βασιλείαν 
ἔσχε τῶν Μήδων. ὁ δὲ τῶν Ἀσσυρίων βασιλεὺς κα- 
ταστρεψάμενος μὲν πώντας Σύρους, φῦλον οὐ μικρὸν, 
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«ε ,ὔ εἾ 

ὑπήκοον δὲ πεποιημένος τὸν ᾿φἀραβίων βασιλέα, ὑπη- 
ῇ ὶ δὲ » ἊΝ Ν δι , [ο δὲ ᾿ κοους δὲ ἔχων ἤδη καὶ Ὑρκανίους, πολιορκῶν δὲ καὶ 

,ὔ ῇ -“ Βακτρίους, ἐνόμιζεν, εἰ τοὺς Πήδους ἀσθενεῖς ποιήσειε, 
7 ο ΄ Ξ ΄ " 5 , ο πάντων γε τῶν πέριξ ῥᾳδίως ἄρξειν: ἰσχυρότατον γὰρ 

Ὁ 2 Ἁ , ἴω Ω"ὔ 3 “ ι 

τῶν ἐγγὺς φύλων τοῦτο ἐδόκει εἶναι. οὕτω δὴ δια- 
, Ἷ 

πέμπει πρός τε τοὺς ὑφ᾽ ἑαυτὸν πάντας καὶ πρὸς 
Κροῖσον τὸν Λυδῶν βασιλέα καὶ πρὸς τὸν Καππα- 

“Ὁ: εν δοκῶν καὶ πρὸς Φρύγας ἀμφοτέρους καὶ πρὸς Παφλα- 
͵ ᾿ ΝΣ ᾿ Υ Χ ὟΝ τ " . ᾿Ν 

γόνας καὶ Ἰνδοὺς καὶ πρὸς Κᾶρας καὶ Κίλικας, τὰ μὲν 
διαβάλλων τοὺς Μήδους καὶ Πέρσας, λέγων ὡς μεγάλα 
τε εἴη ταῦτα ἔθνη καὶ ἰσχυρὰ καὶ συνεστηκότα εἰς τὸ 
αὐτὸ, καὶ ἐπιγαμίας ἀλλήλοις πεποιημένοι εἶεν, καὶ 

,ὔ ᾽ 4 9 Ἄ “4 ᾽ , » Ν 

᾿κινδυνεύσοιεν, εἰ μή τις αὐτοὺς φθάσας ἀσθενώσοι, ἐπὶ 
ἕν ἕκαστον τῶν ἐθνῶν ἰόντες καταστρέψασθαι. οἱ μὲν 

Ἁ “- 

δὴ καὶ τοῖς λόγοις τούτοις πειθόμενοι συμμαχίαν αὐτῷ 
ἐποιοῦντο, οἱ δὲ καὶ δώροις καὶ χρήμασιν ἀναπειθό- 

’ὔ Ἄ Ε ΨᾺ ἘΞ , “Ὁ ᾿] ᾿ »  Ὰ μενοι. Κυαξάρης δὲ ὁ τοῦ ᾿Αστυάγους παῖς ἐπεὶ ἡσθά- 
νετὸ τήν τ᾽ ἐπιβουλὴν καὶ τὴν παρασκευὴν τῶν συνι- 

ῇ 9 8:0 ᾿ 3 » , “ 3 ΄ Ψ σταμένων ἐφ᾽ ἑαυτὸν, αὐτός τε εὐθέως ὅσα ἐδύνατο ἀντι- 
παρεσκευάζετο, καὶ εἰς Πέρσας ἔπεμπε πρός τε τὸ 

Ν Ν Ν ΄ ᾿ ᾿ 3 Ἁ " Χ κοινὸν καὶ πρὸς Καμβύσην τὸν τὴν ἀδελφὴν ἔχοντα καὶ 
Ψ 2 , ", ο Ν Ἃ »΄"ὦ» 

βασιλεύοντα ἐν Πέρσαις. ἔπεμπε δὲ καὶ πρὸς Κῦρον, 
Ι͂ “ “ “ »“ “ 

δεόμενος αὐτοῦ πειρᾶσθαι ἄρχοντα ἐλθεῖν τῶν ἀνδρῶν, 
εἴ τινας πέμποι στρατιώτας τὸ Περσῶν κοινόν. ἤδη 

ν  δῦν. 1 “- οΝ δὴ 5 “ 3 Ψ᾽ Υ͂ γὰρ καὶ ὁ Κῦρος διατετελεκὼς τὰ ἐν τοῖς ἐφήβοις δέκα 
ΒΩ 5 - 7 3 ΄ τὰ « Ν Ὧ 

ἔτη ἐν τοῖς τελείοις ἀνδράσιν ἦν. οὕτω δὴ δεξαμένου 
-“ . ἴον Αι τοῦ Κύρου οἱ βουλεύοντες γεραίτεροι αἱροῦνται αὐτὸν 

ἄρχοντα τῆς εἰς Μήδους στρατείας. 

Η15 τορι] 08 ἴον {Π6 ἀἸΒΟΙΡ]1η6 οὗ {Π6 διιτην. 

» -ε Ἅ ς Ἷ , Ἅ, ΄. “ 

Ἔν ᾧ δὲ οἱ πολέμιοι ἐλέγοντο μὲν προσιέναι, ππαρῆ- 
᾿Ὶ Ρ] 7 2 ν ᾽ ἴω ε “ 3 “ Ν 

σαν δὲ οὐδέπω, ἐν τούτῳ ἐπειρᾶτο ὁ Κῦρος ἀσκεῖν μὲν 
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᾿ ΄ὔ “-“ ».6 “Ὁ » γ Ἁ 7 Χ Ὰ 

τὰ σώματα τῶν μεθ᾽ ἑαυτοῦ εἰς ἰσχὺν, διδάσκειν δὲ τὰ 
δ θ Ψ δὲ λ Ν ᾽ Ὰ 4 5 Ἀ τακτικὰ, θήγειν δὲ τὰς ψυχὰς εἰς τὰ πολεμικά. ἔτι δὲ 

Ἀ 

πρὸς τούτοις ἐννοήσας ὅτι περὶ ὁπόσων ἂν γένωνται 
ἀνθρώποις φιλονεικίαι, πολὺ μᾶλλον ἐθέλουσι ταῦτα 
ἀσκεῖν, ἀγῶνάς τε αὐτοῖς προεῖπεν ἁπάντων ὁπόσα 

- ᾿: “ “ 

ἐγίγνωσκεν ἀσκεῖσθαι ἀγαθὸν εἶναι ὑπὸ στρατιωτῶν" 
“ Χ » 

καὶ προεῖπε τάδε, ἰδιώτῃ μὲν ἑαυτὸν παρέχειν εὐπειθῆ 
- " ει 2 4 ᾽ν , Ε » 

τοῖς ἄρχουσι καὶ ἐθελόπονον καὶ φιλοκίνδυνον μετ᾽ εὐ- 

ταξίας καὶ ἐπιστήμονα τῶν στρατιωτικῶν καὶ φιλόκα- 
λον περὶ ὅπλα καὶ φιλότιμον ἐπὶ πᾶσι τοῖς τοιούτοις" 

΄ ᾿] 3 Ν ΕΙ πο Ἶ Ν ᾽ δ 3 , 

πεωπαδάρχῳ δ᾽, αὐτὸν ὄντα οἵόνπερ τὸν ἀγαθὸν ἰδιώτην 
,ὔ 

καὶ τὴν πεμπάδα εἰς τὸ δυνατὸν τοιαύτην παρέχειν, 
δεκαδά δὲ τὴν δεκάδα ὡσαύ λ ὃ δὲ τὸν λό εκαδάρχῳ δὲ τὴν δεκάδα ὡσαύτως, λοχαγῷ δὲ τὸν λό- 

Χ - 
χον, καὶ ταξιάρχῳ ἀνεπίκλητον αὐτὸν ὄντα ἐπιμελεῖ- 

»“ ἴω Ἷ , “ 5 

σθαι καὶ τῶν ὑφ᾽ αὑτῷ ἀρχόντων ὅπως ἐκεῖνοι αὖ ὧν 
Ἃ " ΄ Ἁ δέ ω Φ μ᾿ ἂν ἄρχωσι παρέξουσι τὰ δέοντα ποιοῦντας. ἄθλα δὲ 

- ἃ , 

προὔφηνε, τοῖς μὲν ταξιάρχοις οὗ κρατίστας δόξαιεν 
΄ Ἂ 

τὰς τάξεις παρασκευάσαι, χιλιάρχους ἔσεσθαι" τῶν δὲ 
λοχαγῶν οἱ κρατίστους δόξαιεν τοὺς λόχους ἀποδει- 

“ ’ 3 

κνύναι, εἰς τὰς τῶν ταξιάρχων χώρας ἐπαναβήσεσθαι" 

τῶν δ᾽ αὖ δεκαδάρχων τοὺς κρατίστους εἰς τὰς τῶν λο- 
- ᾿ 5» τῷ 

χαγῶν χώρας καταστήσεσθαι, τῶν δ᾽ αὖ πεμπαδάρχων 
ἴω ΄ [ον Ἁ “ 

ὡσαύτως εἰς τὰς τῶν δεκαδάρχων, τῶν γε μὴν ἰδιωτῶν 
Ἂ Ἁ “ “4 

τοὺς κρατιστεύοντας εἰς τὰς τῶν πεμπαδάρχων. προ- 
“ “Ὁ 7 "“ 

εἶπε δὲ νικητήρια καὶ ὅλαις ταῖς τάξεσι καὶ ὅλοις τοῖς 
λόχοις, καὶ ταῖς δεκάσιν ὡσαύτως καὶ ταῖς πεμπάσιν, 

, - Ω Ν 

ἐὰν φαίνωνται εὐπιστόταται τοῖς ἄρχουσιν οὖσαι καὶ 
“ μὴ “ δ᾿ [φ προθυμότατα ἀσκοῦσαι τὰ προειρημένα. ἦν δὲ ταῦτα 
Χ ᾽ “ 7 ἴω δ οὗ 

τὰ νικητήρια οἷα δὴ εἰς πλῆθος πρέπει. ταῦτα μὲν δὴ 
Ν “ ς 7 

προείρητό τε καὶ ἠσκεῖτο ἡ στρατιά. 
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Ηυμιοτοιιβ δἀηθοάοίο οἵ ἃ Ἰἰΐοταὶ σομρ] ποθ τ] 
οΥάογβ, τοϊαΐθα Ὀν δὴ οὔ οον ἴο γτιβ ἃπὰ οἴ 6.8. 

3 Χ οὖ ΝΜ « ,ὔ εἿ “, φ [ον Ἁ Ἐγὼ δὲ, ἔφη ὁ ταξίαρχος, ὡς σὺ, διδάξας ἡμᾶς, τὰς 
Α 1 , Ἂν Ὶ ͵ 7 ; [᾿ ΄“ 

τάξεις ἀπέπεμψας καὶ ἐκέλευσας διδάσκειν τὴν ἑαυτοῦ 
ἕκαστον τάξιν ἃ παρὰ σοῦ ἐμάθομεν, οὕτω δὴ καὶ ἐγὼ, 
ὥσπερ καὶ οἱ ἄλλοι ἐποίουν, ἐλθὼν ἐδίδασκον ἕνα λόχον. 

Ν “ 

καὶ στήσας τὸν λοχαγὸν πρῶτον, καὶ τάξας δὴ ἐπ᾽ αὖ- 
τῷ ἀν [ ὶ τοὺς ἄλλ ἡ ό δεῖ ρα νεανίαν, καὶ τοὺς ἄλλους ἧ φόμην δεῖν, 
» Χ ᾿] Υν ΄ ᾽ Ἂν, 4 

ἔπειτα στὰς ἐκ τοῦ ἔμπροσθεν βλέπων εἰς τὸν λόχον, 
ἡνίκα μοι ἐδόκει καιρὸς εἶναι, προϊέναι ἐκέλευσα. καὶ ὁ 
ἀνήρ σοι ὁ νεανίας ἐκεῖνος προελθὼν τοῦ λοχαγοῦ 
πρότερος ἐπορεύετο. κἀγὼ ἰδὼν εἶπον, "άνθρωπε, τί 

- ἈΠ ἃ ΨΥ , “ Ἁ ἅ ποιεῖς ; καὶ ὃς ἔφη, Προέρχομαι ὥσπερ σὺ κελεύεις. 
κἀγὼ εἶπον, ᾿Αλλ’ οὐκ ἐγὼ σὲ μόνον ἐκέλευον ἀλλὰ 
πάντας προϊέναι. καὶ ὃς ἀκούσας τοῦτο μεταστραφεὶς 

Ν Ἂ 9 ᾿ Ψ ΄ ᾽ Ε 

πρὸς τοὺς λοχίτας εἶπεν, Οὐκ ἀκούετ᾽, ἔφη, λοιδορου- 

μένου ; προϊέναι, ἔφη, πάντας κελεύει. καὶ οἱ ἄνδρες 
πάντες παρελθόντες τὸν λοχωγὸν ἤεσαν πρὸς ἐμέ. ἐπεὶ 

Ν “ Ἁ 2 Ἃ 5 ΄ .) ΄ Ν 
δὲ ὁ λοχαγὸς αὐτοὺς ἀνεχώριζεν, ἐδυσφόρουν καὶ 
ἔλ, Π ῇ δ᾽ (6 θ 7 δέ “" Α ς Ν ἔλεγον, Ποτέρῳ δὴ πείθεσθαι χρή; νῦν γὰρ ὁ μὲν 

Ψ΄ “.} « ᾿] ᾽ ΙΝ , Χ Ψ 5 Ἁ 

κελεύει προϊέναι, ὁ ὃ οὐκ ἐᾷ. ἐγὼ μέντοι ἐνεγκὼν 
Ὁ“ 3 [ο 

ταῦτα πράως, ἐξ ἀρχῆς αὖ καταχωρίσας, εἶπον μηδένα 
τῶν ὄπισθεν κινεῖσθαι πρὶν ἂν ὁ πρόσθεν ἡγῆται, 
2 Α “- , 4 Ξἰγο , Ἂ Ι͂ Φ 

ἀλλὰ τοῦτο μόνον ὁρᾶν πάντας, τῷ πρόσθεν ἕπεσθαι. 
ς ᾽ }] , » Χ ο Ν Ὦ Ἂ ἣν » , 

ὡς δ᾽ εἰς Πέρσας τις ἀπιὼν ἦλθε πρὸς ἐμὲ καὶ ἐκέ- 
Α Ἂν, » Ἁ ἃ , " “Ὁ 3 Ἁ 

λευσέ με τὴν ἐπιστολὴν ἣν ἔγραψα οἴκαδε δοῦναι, κἀγὼ, 
ς Ἁ Ν ν΄ Ὁ », ξ 5 Ἁ 3 4 

ὁ γὰρ λοχαγὸς ἤδει ὅπου ἔκειτο ἡ ἐπιστολὴ, ἐκέλευσα 
“- Ἁ 

αὐτὸν δραμόντα ἐνεγκεῖν τὴν ἐπιστολὴν, ὁ μὲν δὴ 
- σ΄ “Ἢ “ Ἁ 

ἔτρεχεν, ὁ δὲ νεανίας ἐκεῖνος εἵπετο τῷ λοχαγῷ συν 
ΡῚ “ “ ΄ Ἂν Ἂ ὃ οὗ Ἕ “ . δὲ “- 

αὐτῷ τῷ θώρακι καὶ τῇ κοπίδι, καὶ ὁ ἄλλος δὲ πᾶς 
“-“ ς 

λόχος ἰδὼν ἐκεῖνον συνέτρεχε' καὶ ἧκον οἱ ἄνδρες 
Ἂ ἤ , - » Ἀ ΄ 

φέροντες τὴν ἐπιστολὴν. οὕτως, ἔφη; ὃ γε ἐμὸς λόχος 
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»“ “ Ἁ Μ 

ἀκριβοῖ σοι πάντα τὰ παρὰ σοῦ. οἱ μὲν δὴ ἄλλοι ὡς 
»κἷ 2 ἔχ, ἘΦ τα “ ὃ Φ ,7ὔ “ Σπιστολῇ ὁ δὲ 

εἰκὸς ἐγέλων ἐπὶ τῇ δορυφορίᾳ τῆς ἐ ῆς. ὲ 
“-“ 5 ᾽ ἣν 53 “ Ἁ Ἁ 

Κῦρος εἶπεν, ἐγὼ μὲν οὐκ οἶδα ποίους τινὰς χρὴ 

μᾶλλον εὔξασθαι ἢ τοιούτους στρατιώτας ἔχειν. ὁ μὲν 
δὴ Κῦρος ἅμα γελῶν οὕτως ἐπήνεσε τοὺς στρατιώτας. 

ρθη οὗ ὕγταβ ἴο {Π6 50] 1618. 

»»Ἅ λίς 7 ς ἴον ᾽ ͵ Ἃ Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ὁ Κῦρος συνέλεξε πάντας τοὺς 
στρατιώτας καὶ ἔλεξε τοιάδε. 

ὙΦ] ὃ " Ἑ Ἁ » Ἁ 2 Ἃ ς ὅτις πὴ, νδρες φίλοι, ὁ μὲν ἀγὼν ἐγγὺς ἡμῖν. προσέρ- 
χονται γὰρ οἱ πολέμιοι. τὰ δ᾽ ἄθλα τῆς νίκης, ἢν μὲν 
ἡμεῖς νικῶμεν, τοῦτο γὰρ ἀεὶ καὶ λέγειν [ἔφη] καὶ 

“ “ “ Ζ' [ο “ ε ἣν ἃ Ἁ 

ποιεῖν δεῖ, οἵ τε πολέμιοι δῆλον ὅτι ἡμέτεροι καὶ τὰ 
»“ ,ὔ ες Ἁ ΠΑ - Ἃ δὲ ς “ 3 ’ὔ θ 

τῶν πολεμίων ἀγαθὰ πάντα: ἢν δὲ ἡμεῖς αὖ νικώμεθα, 
καὶ οὕτω τὰ τῶν νικωμένων ἀγαθὰ πάντα τοῖς νικῶσιν 
ἊΝ Ὁ ’ [ὰ Χ » ας [ο , ἀεὶ ἄἀθλα πρόκειται. οὕτω δὴ, ἔφη, δεῖ ὑμᾶς γιγνώσκειν, 
ὡς ὅταν μὲν ἄνθρωποι κοινωνοὶ πολέμου γενόμενοι ἐν 
ε "» 

ἑαυτοῖς ἕκαστοι ἔχωσιν, εἰ μὴ αὐτός τις προθυμήσεται, 
ὡς οὐδὲν ἐσόμενον τῶν δεόντων, ταχὺ πολλά τε καὶ 
καλὰ διαπράττονται" οὐδὲν γὰρ αὐτοῖς ἀργεῖται τῶν 
πράττεσθαι δεομένων: ὅταν δ᾽ ἕκαστος διανοηθῇ ὡς 
ἄλλος ἔσται ὁ πράττων καὶ μαχόμενος, κἂν αὐτὸς 
μαλακίζηται, τούτοις, ἔφη, εὖ ἴστε ὅτι πᾶσιν ἅμα 

Ζ , 

πάντα ἥκει τὰ χαλεπὰ φερόμενα. καὶ ὁ θεὸς οὕτω πως 
» , - “ - 

ἐποίησε" τοῖς μὴ θέλουσιν ἑαυτοῖς προστάττειν ἐκπο- 
“Ὁ » ἥ, “Ὁ “ 

νεῖν τἀγαθὰ, ἄλλους αὐτοῖς ἐπιτακτῆρας δίδωσι. 

ὕγταβ, Πανϊηρ' ἰδ ἔογοθθ ἰῃ σοΟά οτάου, ἀθίθυτηϊ 65 

ὍΡΟΙ Ἰοδάϊηρ' [Π6πὶ Ἰηΐο [Π6 ΘΠ γ᾽ Β ΠσΟΙΠίτΥ. 

[οἷ ἥ τ “ 5, Ἁ [] Κατανοῶν δὲ ὁ Κῦρος ὡς εὖ μὲν αὐτῷ εἶχον τὰ σώ- 
ς “ ᾿ ΄ 

ματα οἱ στρατιῶται πρὸς τὸ δύνασθαι στρατιωτικοὺς 
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’ ’ δ χ Χ Ἁ αὐ Ν "-" 

πόνους φέρειν, εὖ δὲ τὰς ψυχὰς πρὸς τὸ καταφρονεῖν 
τῶν πολεμίων, ἐπιστήμονες δὲ ἦσαν τὰ προσήκοντα τῇ 
ἑαυτῶν ἕκαστος ὁπλίσει, καὶ πρὸς τὸ πείθεσθαι δὲ τοῖς 
ἄρχουσιν ἑώρα πάντας εὖ παρεσκευασμένους" ἐκ τούτων 
οὖν ἐπεθύμει τι ἤδη τῶν πρὸς τοὺς πολεμίους πράττειν, 
γιγνώσκων ὅτι ἐν τῷ μέλλειν πολλάκις τοῖς ἄρχουσι 
καὶ τῆς καλῆς παρασκευῆς ἀλλοιοῦταί τι. ἔτι δ᾽ ὁρῶν 
[ , », 9 : ᾽ “ Ν ἈᾺ 

ὅτι φιλοτίμως ἔχοντες ἐν οἷς ἀντηγωνίζοντο πολλοὶ καὶ 
» ῇ 8, Ἁ . 7" “ “- ᾿ 

ἐπιφθόνως εἶχον πρὸς ἀλλήλους τῶν στρατιωτῶν, καὶ 
“ Ψ 2 , ᾽ Ἂ, 2 4 2 μ “ 

τῶνδε ἕνεκα ἐξάγειν αὐτοὺς ἐβούλετο εἰς τὴν πολεμίαν 
ΞΕ 7 3 Ἁ «“ ς Ν , , 

ὡς τάχιστα, εἰδὼς ὅτι οἱ κοινοὶ κίνδυνοι φιλοφρόνως 

ποιοῦσιν ἔχειν τοὺς συμμάχους πρὸς ἀλλήλους, καὶ 
οὐκέτι ἐν τούτῳ οὔτε τοῖς ἐν ὅπλοις κοσμουμένοις 

“ “ , “- 

φθονοῦσιν οὔτε τοῖς δόξης ἐφιεμένοις, ἀλλὰ μᾶνλον καὶ 
“ ς “-“ 

ἐπαινοῦσι καὶ ἀσπάζονται οἱ τοιοῦτοι τοὺς ὁμοίους, 
, Ἁ Ἁ -“ ΄“ »-“ 

γομίζοντες συνεργοὺς αὐτοὺς τοῦ κοινοῦ ἀγαθοῦ εἶναι. 
Ν “ ς 

οὕτω δὴ πρῶτον μὲν ἐξώπλισε τὴν στρατιὰν καὶ κατέ- 
Ὁ 5 4 4 ΄ Ν » » » 

ταξεν ὡς ἐδύνατο κάλλιστά τε καὶ ἄριστα, ἔπειτα δὲ 
Ψ 

συνεκάλεσε μυριάρχους καὶ χιλιάρχους καὶ ταξιάρ- 
Χ » 2 ἃ Ν “ 

χους καὶ λοχαγούς: ἐπεὶ δὲ συνῆλθον οἱ ἐπικαίριοι, 
Ρ] Ἃ 3 7 ᾽ “ ᾿ “ 

παράγων αὐτοὺς ἐπεδείκνυέ τε αὐτοῖς τὰ καλῶς ἔχοντα, 
᾿ σῶν Ψ 2 Υ 5 ΡΞ ἊΞ 

καὶ ἐδίδασκεν ἣ ἕκαστον ἰσχυρὸν ἢν τῶν συμμαχικῶν. 
ἐπεὶ δὲ κἀκείνους ἐποίησεν ἐρωτικῶς ἔχειν τοῦ ἤδη 

- 3 » “ - 

ποιεῖν τι, εἶπεν αὐτοῖς γῦν μὲν ἀπιέναι ἐπὶ τὰς τάξεις 
Ψ “- 

καὶ διδάσκειν ἕκαστον τοὺς ἑαυτοῦ ἅπερ αὐτὸς ἐκείνους, 
καὶ πειρᾶσθαι ἐπιθυμίαν ἐμβαλεῖν πᾶσι τοῦ στρατεύε- 

Ὁ ᾽ “ 7 5 “ 

σθαι, ὅπως εὐθυμότατα πάντες ἐξορμῷντο. 

(Οὐοπμηπηοποοιμοηΐ οὗ [Π6 τη] 0} Δα ΘΠ ΟΔΙρΡΘΠΐ. 

Ἔκ τούτου τοῖς μὲν στρατιώταις εἶπον συσκευάξε- 
2 “ , “-“ Ν ΄-“ὦ) Ἢ 

σθαι" ὁ δὲ Κῦρος ἔθυε πρῶτον μὲν Ζιὶ βασιλεῖ, ἔπειτα 
ἈΝ ΗΥ -“ » “ ε Ε] »“ ΡΛ ν 9 -“ 

δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις θεοῖς, καὶ ἠτεῖτο ἵλεως καὶ εὐμενεῖς 
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“ Ἂ 

ὄντας ἡγεμόνας γίγνεσθαι τῇ στρατιᾷ, καὶ παραστάτας 
ἀγαθοὺς καὶ συμμάχους καὶ συμβούλους τῶν ἀγαθῶν. 
συμπαρεκάλει δὲ καὶ ἥρωας γῆς Μηδίας οἰκήτορας καὶ 
κηδεμόνας. ἐπεὶ δ᾽ ἐκαλλιέρησέ τε καὶ ἀθρόον ἣν αὐτῷ ηδεμόνας. , ρη καὶ ἀθρόον ἣν αὖτε 

Χ ΄ - «ς ,ὔ Ἁ » “ 

τὸ στράτευμα πρὸς τοῖς ὁρίοις, τότε δὴ οἰωνοῖς χρη- 
7 ) 7 » ἜΝ. ᾿] ἣ 7 » Ν Χ ΄ σάμενος αἰσίοις ἐνέβαλεν εἰς τὴν πολεμίαν. ἐπεὶ δὲ τά- 

7 ἣ Ὁ, 11 » - 3 . π᾿ . - 
χίστα διέβη τὰ ὅρια, ἐκεῖ αὖ καὶ Γῆν ἱχάσκετο χοαῖς 
καὶ ἥρωας ᾿᾿σσυρίας οἰκήτορας εὐμενίζετο. ταῦτα δὲ 

( δ᾽ ΄ " δὶ » "7 - ποιήσας αὖθις Διὶ πατρῴῳ ἔθυε, καὶ εἴ τις ἄλλος θεῶν 
Φ 7 » Ν ᾽ , ἀνεφαίνετο, οὐδενὸς ἠμέλει. 

2 Ν Χ [ο “ 3 ΦΧ. Χ Ὰ ᾿ 
Ἐπεὶ δὲ καλῶς ταῦτα εἶχεν, εὐθὺς τοὺς μὲν πεζοὺς 

προαγαγόντες οὐ πολλὴν ὁδὸν ἐστρατοπεδεύσαντο, τοῖς 
δ᾽ ἵπποις καταδρομὴν ποιησάμενοι περιεβάλοντο πολ- 

Ἁ Ν᾿ ͵ ,ὔ Ν Ἁ Ν Χ 

λὴν καὶ παντοίαν λείαν. καὶ τὸ λοιπὸν δὲ μεταστρα- 
, Ν »᾽ » ᾿ δ᾽ ΄ Χ 

τοπεδευόμενοι καὶ ἔχοντες ἄφθονα τὰ ἐπιτήδεια καὶ 
“- δ δῃοῦντες τὴν χώραν ἀνέμενον τοὺς πολεμίους. 

ῬΙδῃ οὗ Θποδιηρηηθηΐ ἃπηοηρ [Π6 ΑΒΒΥΓΙΔΠ8. 

ς ν 3 5 ΄ Χ ς Χ δ - 5 τ Οἱ μὲν οὖν ᾿Δσσύριοι καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς, ἐπεὶ ἤδη 
»] Ἁ ᾽ ΄ Ἁ ΄ὔ 5 ,ὕ Α 

ἐγγὺς ἀλλήλων τὰ στρατεύματα ἐγίγνοντο, τάφρον πε- 
[4 “ Ν “ » “ Ε ͵] 

ριεβάλοντο, ὅπερ καὶ νῦν ἔτι ποιοῦσιν οἱ βάρβαροι 
βασιλεῖς: ὅπου ἂν στρατοπεδεύωνται, τάφρον περι- 

΄ ᾽ κα ν ᾿ ἐὸ ττ ν Θάλλονται εὐπετῶς διὰ τὴν πολυχειρίαν: ἴσασι γὰρ 
[τὰ “ “ Ἁ 2 Ἶ 

ὅτι ἱππικὸν στράτευμα ἐν νυκτὶ ταραχῶδές ἐστι καὶ 
΄ » ᾿ 7, , 

δύσχρηστον ἄλλως τε καὶ βάρβαρον. πεποδισμένους 
ἴ Χ τε γὰρ ἔχουσι τοὺς ἵππους ἐπὶ ταῖς φάτναις, καὶ εἴ τις 

᾽ “ 4 ἐπ᾽ αὐτοὺς ἴοι, ἔργον μὲν νυκτὸς λῦσαι ἵππους, ἔργον 
Ν “ Ε ᾿] ᾽ γ΄ δ Χ ,ὕ δὲ χαλινῶσαι, ἔργον δ᾽ ἐπισάξαι, ἔργον δὲ θωρακίσα- 

σθαι, ἀναβάντας δ᾽ ἐφ᾽ ἵππων ἐλάσαι διὰ στρατοπέδου 
Ἁ Φ 

παντάπασιν ἀδύνατον. τούτων δὴ ἕνεκα πάντων καὶ οἱ 
-“ , 

ἄλλοι καὶ ἐκεῖνοι τὰ ἐρύματα περιβάλλονται, καὶ ἅμα 
4 - - “δ, ,κ..9 ᾽ Ἁ 3 5. ῇ , ῳ αὐτοῖς δοκεῖ τὸ ἐν ἐχυρῷ εἶναι ἐξουσίαν παρέχειν ὅταν 
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’ ἴω Ν [ο͵ 

βούλωνται μάχεσθαι. τοιαῦτα μὲν δὴ ποιοῦντες ἐγγὺς 
» “ ᾽ , ᾽ Ἀ Ἁ , » Ὁ “ 

ἀλλήλων ἐγίγνοντο. ἐπεὶ δὲ προσιόντες ἀπεῖχον ὅσον 
ε Ν ᾽ ο 

παρασάγγην, οἱ μὲν ᾿σσύριοι οὕτως ἐστρατοπεδεύοντο 
“ Ἁ 

ὥσπερ εἴρηται, ἐν περιτεταφρευμένῳ μὲν καταφανεῖ δὲ, 
ὁ δὲ Κῦρος ὡς ἐδύνατο ἐν ἀφανεστάτῳ, κώμας τε καὶ 

, 

γεωλόφους ἐπίπροσθεν ποιησάμενος, νομίζων πάντα τὰ 
“ ᾽ , « , , “ 5» ᾿, πολέμια ἐξαίφνης ὁρώμενα φοβερώτερα τοῖς ἐναντίοις 

εἶναι. καὶ ἐκείνην μὲν τὴν νύκτα ὥσπερ ἔπρεπε προφυ- 
λακὰς ποιησάμενοι ἑκάτεροι ἐκοιμήθησαν. 

ΡΘΘΟἢ οὗ {Π6 Αββϑυγίδη κίηρ' ἴο ἢΪβ ἴΌγΟ68. 

Οἱ δ᾽ ἈΆ ͵ Ν ὃ} ᾽ ’ 5» , 2 

ἱ σσύριοι καὶ δὴ ἠριστηκότες ἐξήεσάν τε 
θρασέως καὶ παρετάττοντο ἐῤῥωμένως. παρέταττε δὲ 

᾽ ᾿ δὴν ον ε ᾿ » 121} Φ ΄, Υ 
αὐτοὺς αὐτὸς ὁ βασιλεὺς ἐφ᾽ ἅρματος παρελαύνων καὶ 

τοιάδε παρεκελεύετο. 
ἄνδρες ᾿Ασσύριοι, νῦν δεῖ ἄνδρας ἀγαθοὺς εἶναι. 

γῦν γὰρ περὶ ψυχῶν τῶν ὑμετέρων ὁ ἀγὼν καὶ περὶ 
γῆς ἐν ἣ ἔφυτε καὶ περὶ οἴκων ἐν οἷς ἐτράφητε, καὶ 
περὶ γυναικῶν δὲ καὶ τέκνων καὶ περὶ πάντων ὧν πέ- 
πασθε ἀγαθῶν. νικήσαντες μὲν γὰρ ἁπάντων τούτων 
ς -“" [χά Ι͂ θ Α » θ - ᾽ δὲ ς θή ὑμεῖς ὥσπερ πρόσθεν κύριοι ἔσεσθε: εἰ δὲ ἡττηθή- 
σεσθε, εὖ ἴστε ὅτι παραδώσετε ταῦτα πάντα τοῖς 

3 [οἱ 7 ΓΑ 

πολεμίοις. ἅτε οὖν νίκης ἐρῶντες μένοντες μάχεσθε. 
μωρὸν γὰρ τὸ κρατεῖν βουλομένους τὰ τυφλὰ τοῦ σώ- 
ματος καὶ ἄοπλα καὶ ἄχειρα ταῦτα ἐναντία τάττειν 

-“ ,ὔ » Ξ ἈΝ δὲ Ν " »᾿ 

τοῖς πολεμίοις φεύγοντας" μωρὸς δὲ καὶ εἴ τις ζῆν βου- 
“- ο ςε “ 

λόμενος φεύγειν ἐπιχειρεῖ, εἰδὼς ὅτι οἱ μὲν νικῶντες 
ΓΑ ε ᾿ "4 » , [ο “ 

σώζονται, οἱ δὲ φεύγοντες ἀποθνήσκουσι μᾶχλον τῶν 
᾿ 5 -“ 

μενόντων. μωρὸς δὲ καὶ εἴ τις χρημάτων ἐπιθυμῶν 
4 “ 

ἧτταν προσίεται" τίς γὰρ οὐκ οἶδεν ὅτι οἱ μὲν νικῶντες 
τά τε ἑαυτῶν σώζουσι καὶ τὰ τῶν ἡττωμένων προσ- 

, « δ᾽ 6 , [2 . ,κ Ἃ, Ἁ λαμβάνουσιν, οἱ δ᾽ ἡττώμενοι ἅμα ἑαυτούς τε καὶ τὰ 
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ἑαυτῶν πάντα ἀποβάλλουσιν; ὁ μὲν δὴ ᾿Ασσύριος ἐν 
“' 

τούτοις ἣν. 

Ποβου ρα οὗ [Π6 οδπραρσοιιθπί. Ποαΐ οἵ {π6 Αβ8γ- 
ΓΔ Π8. 

Ταῦτ᾽ εἰπὼν ὁ Κῦρος καὶ προσευξάμενος τοῖς θεοῖς 
ἐξῆγε τὸ στράτευμα. ὡς δ᾽ ἤρξατο ἄγειν θᾶττον, ὁ μὲν 
ἡγεῖτο, οἱ δ᾽ εἵποντο, εὐτάκτως μὲν διὰ τὸ ἐπίστασθαι 
καὶ μεμελετηκέναι ἐν τάξει πορεύεσθαι, ἐῤῥωμένως δὲ 

᾿Ὶ Ν ς "ἷ ,᾿ 5 ΄ ,᾿, Ἁ Ἀ Ἁ 

διὰ τὸ φιλονείκως ἔχειν πρὸς ἀλλήλους, καὶ διὰ τὸ τὰ 

σώματα ἐκπεπονῆσθαι, καὶ διὰ τὸ πάντας ἄρχοντας τοὺς 
πρωτοστάτας εἶναι, ἡδέως δὲ διὰ τὸ φρονίμως ἔχειν' 
ἠπίσταντο γὰρ, καὶ ἐκ πολλοῦ οὕτως ἐμεμαθήκεσαν, 
ἀσφαλέστατον εἶναι καὶ ῥᾷστον τὸ ὁμόσε ἰέναι τοῖς 

“ "“ 

πολεμίοις, ἄλλως τε καὶ τοξόταις καὶ ἀκοντισταῖς καὶ 
ς ““ Ὁ“ δ᾽ Ψ ἈΠ [οἷ ιρα ΄ “ 
ἱππεῦσιν. ἕως δ᾽ ἔτι ἔξω βελῶν ἦσαν, παρηγγύα ὁ 

“ Χ 

Κῦρος σύνθημα, Ζεὺς ξύμμαχος καὶ ἡγεμών. ἐπεὶ δὲ 
, “ " 

πάλιν ἧκε τὸ σύνθημα ἀνταποδιδόμενον, ἐξῆρχεν αὖ 
"-“» “ ς “ 

ὁ Κῦρος παιᾶνα τὸν νομιζόμενον οἱ δὲ θεοσεβῶς πάν- 
Ὁ“ “ 5» [4] 

τες συνεπήχησαν μεγάλῃ τῇ φωνῇ" ἐν τῷ τοιούτῳ γὰρ 
- [4 “ 

δὴ οἱ δεισιδαίμονες ἧττον τοὺς ἀνθρώπους φοβοῦνται. 
ἐπεὶ δ᾽ ὁ παιὰν ἐγένετο, ἅμα πορευόμενοι οἱ ὁμότιμοι 

κ , ᾿ . 4 ἐν 7 
φαιδροὶ, πεπαιδευμένοι, καὶ παρορῶντες εἰς ἀλλήλους, 
ὀνομάζοντες παραστάτας, ἐπιστάτας, λέγοντες πολὺ τὸ, 

ἢ 2 ὔ 

Ἄγετ᾽, ἄνδρες φίλοι, ᾿4γετ᾽, ἄνδρες ἀγαθοὶ, παρεκάλουν 
» ΄ -“ ς 3. ὦ }] - ᾽ 7, 

ἀλλήλους ἕπεσθαι. οἱ δ᾽ ὄπισθεν αὐτῶν ἀκούσαντες 
“ ͵ “ 

ἀντιπαρεκελεύοντο τοῖς πρώτοις ἡγεῖσθαι ἐῤῥωμένως. 
ῶῷ Ν Ν Ἀ ΄ - ΄ , 

ἣν δὲ μεστὸν τὸ στράτευμα τῷ Κύρῳ προθυμίας, φιλο- 
,ὔ Ε , “ΧΕ "“ 

τιμίας, ῥώμης, θάῤῥους, παρακελευσμοῦ, σωφροσύνης, 
“ 3 ῇ - “ 

πειθοῦς" ὅπερ, οἶμαι, δεινότατον τοῖς ὑπεναντίοις. τῶν 
3... , ς ἃ » ἃ “ «ς 7 “ 

δ᾽ ᾿Ασσυρίων οἱ μὲν ἀπὸ τῶν ἁρμάτων προμαχοῦντες, 
ς “, Ἁ ἠὃ , ᾿ Π ἈΝ »“ » 

ὡς ἐγγὺς ἤδη προσεμίγνυον τὸ Περσικὸν πλῆθος, ἀνέ- 
σ 



18 ἘΧΟΒΆΡΤΑ ΕΧ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΕ. 

“ Ν ἌΣ Ε Ἁ βαινόν τε ἐπὶ τὰ ἅρματα καὶ ὑπεξῆγον πρὸς τὸ ἑαυτῶν 
πλῆθος" οἱ δὲ τοξόται καὶ ἀκοντισταὶ καὶ σφενδονῆται 

Ἁ Ὁ ς ᾽ αὐτῶν ἀφίεσαν τὰ βέλη πολὺ πρὶν ἐξικνεῖσθαι. ὡς ὃ 
ἐπιόντες οἱ Πέρσαι ἐπέβησαν τῶν ἀφειμένων βελῶν, 

“ “Ὁ 4 

ἐφθέγξατο δὴ ὁ Κῦρος, ἄνδρες ἄριστοι, ἤδη θᾶττόν τις 
ς Ἃ 

ἰὼν ἐπιδεικνύτω ἑαυτὸν καὶ παρεγγνάτω. οἱ μὲν δὴ 
παρεδίδοσαν τοῦτο" ὑπὸ δὲ προθυμίας καὶ μένους καὶ 

-“ “ , ῇ, 

τοῦ σπεύδειν συμμῖξαι δρόμου τινὲς ἦρξαν, συνεφεί- 
᾿ Χ ᾿ ς 7ὕ ͵ Ν δ υντς τὼ 6 πετὸ δὲ καὶ πᾶσα ἡ φάλαγξ δρόμῳ. καὶ αὐτὸς δὲ ὁ 

ων “ ᾿ “ γ 

Κῦρος ἐπιλαθόμενος τοῦ βάδην δρόμῳ ἡγεῖτο, καὶ ἅμα 
ἐφθέγγετο, Τίς ἕψεται; Τίς ἀγαθός ; Τίς ἄνδρα πρῶτος 

“Ὁ «ς Ἁ » ἿΑ 3 ΝῚ “ μὴ , καταβαλεῖ; οἱ δὲ ἀκούσαντες ταὐτὸ τοῦτο ἐφθέγγοντο, 
καὶ διὰ πάντων δὴ ὥσπερ παρηγγύα οὕτως ἐχώρει, Τίς 
“ , ᾽ ὴ, ς Ἂν Χ ῇ Ὁ ", 

ἕψεται; Τίς ἀγαθός ; οἱ μὲν δὴ Πέρσαι οὕτως ἔχοντες 

ὁμόσε ἐφέροντο: οἵ γε μὴν πολέμιοι οὐκέτι ἐδύναντο 
΄ 3 Ἁ 4 » 2 εἿ » ς » μένειν, ἀλλὰ στραφέντες ἔφευγον εἰς τὸ ἔρυμα. οἱ ὃ 
5 ᾿ Ἁ ᾽ “ 9 ἐς » 

αὖ Πέρσαι κατά τε τὰς εἰσόδους ἐφεπόμενοι ὠθουμένων 
αὐτῶν πολλοὺς κατεστρώννυσαν, τοὺς δ᾽ εἰς τὰς τά- 

- » 

φρους ἐμπίπτοντας ἐπεισπηδῶντες ἐφόνευον ἄνδρας 
ὁμοῦ καὶ ἵππους: ἔνια γὰρ τῶν ἁρμάτων εἰς τὰς τά- 

φρους ἠναγκάσθη φεύγοντα ἐμπεσεῖν. καὶ οἱ τῶν Μήδων 
δ᾽ ἱππεῖς ὁρῶντες ταῦτα ἤλαυνον εἰς τοὺς ἱππέας τοὺς 

“- ͵7] [ 5 , οΥ̓ ͵ " Ἁ ἃ 

τῶν πολεμίων" οἱ δ᾽ ἐνέκλιναν καὶ τούτοις. ἔνθα δὴ καὶ 
“ ο ᾿' Ἄ2..Χ.5 Ἂ ᾿ Ι͂ »] : , 

ἵππων διωγμὸς ἣν καὶ ἀνδρῶν καὶ φόνος ἐξ ἀμφοτέρων. 

οἱ δ᾽ ἐντὸς τοῦ ἐρύματος τῶν Ἀσσυρίων ἑστηκότες ἐπὶ 
“- “-“ ον 7 ῇ Ν Ἃ 2 " ᾽ 

τῆς κεφαλῆς τῆς τάφρου τοξεύειν μὲν ἢ ἀκοντίζειν εἰς 

τοὺς κατακαίνοντας οὔτε ἐφρόνουν οὔτε ἐδύναντο. διά τε 
᾿ θα ρν ὦ,» Ν ι Ν ΄ ν τ 

τὰ δεινὰ ὁράματα καὶ διὰ τὸν φόβον. τάχα δὲ καὶ 
καταμαθόντες τῶν Περσῶν τινας διακεκοφότας πρὸς 
τὰς εἰσόδους τοῦ ἐρύματος, ἐτράποντο καὶ ἀπὸ τῶν 

“ ἴω », 2 “ Ἃ ς - [2] ᾽ 

κεφαλῶν τῶν ἔνδον. ἰδοῦσαι δὲ αἱ γυναῖκες τῶν ἄσσυ- 
“ Ἁ “ 

ρίων καὶ τῶν συμμάχων ἤδη φυγὴν καὶ ἐν τῷ στρατο- 
΄ δ ἡ πέδῳ, ἀνέκραγον καὶ ἔθεον ἐκπεπληγμέναι, αἱ μὲν καὶ 
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τέκνα ἔχουσαι, αἱ δὲ καὶ νεώτεραι, καταῤῥηγνύμεναί τε 
τοὺς πέπλους καὶ δρυπτόμεναι, καὶ ἱκετεύουσαι πάντας 
σ » ΄ Ἁ , Ἂ Ψ ᾽ Ἁ » » 

ὅτῳ ἐντυγχάνοιεν μὴ φεύγειν καταλίπόντας αὐτὰς, ἀλλ 

ἀμῦναι καὶ αὐταῖς καὶ τέκνοις καὶ σφίσιν αὐτοῖς. ἔνθα 
Ἁ -“ “ 

δὴ καὶ αὐτοὶ οἱ βασιλεῖς σὺν τοῖς πιστοτάτοις στάντες 
: ΒΡ." Ἁ ᾽ , Ἀ ᾽ Ἂ πὴ ον λ Ἁ ᾿ 

ἐπὶ τὰς εἰσόδους καὶ ἀναβάντες ἐπὶ τὰς κεφαλὰς καὶ 
᾽ τυ α Ξ ἃ “ Μ , ς ᾽ 

αὐτοὶ ἐμάχοντο καὶ τοῖς ἄλλοις παρεκελεύοντο. ὡς ὃ 
Ν' “ Ἁ 

ἔγνω ὁ Κῦρος τὰ γιγνόμενα, δείσας μὴ καὶ εἰ βιάσαιντο 
Μ ὁλ ί ἡ ς Ν ἊΣ “Ὁ Ἄ, »“΄ εἴσω, ὀλίγοι ὄντες ὑπὸ πολλῶν σφαλεῖέν τι, παρηγ- 
Ἷ . ΒΕ ἢ ῇ » ΄ » χ ἃ 7 

γύησεν ἐπὶ πόδα ἀνάγειν ἔξω βελῶν καὶ πείθεσθαι. 
», 

ἔνθα δὴ ἔγνω τις ἂν τοὺς ὁμοτίμους πεπαιδευμένους 
ὡς δεῖ: ταχὺ μὲν γὰρ αὐτοὶ ἐπείθοντο, ταχὺ δὲ τοῖς 
ἄλλοις παρήγγελλον. ὡς δ᾽ ἔξω βελῶν ἐγένοντο, ἔστη- 

δ᾽ , δ [ο᾽ ἌΣ ΓἜ ἴω 50. 7 

σαν κατὰ χώραν, πολὺ μᾶλλον χοροῦ ἀκριβῶς εἰδότες 
-“ ͵ὔ 

ὅπου ἔδει ἕκαστον αὐτῶν γενέσθαι. 

ΤῊ Αβϑυτίδηβ, αἸβρισιθα τ] {Π6ὶν ἀοἴοαΐ, ἀδοδπιρ 

ΒΑΒΈΪΥ. 

ς ἘΦ , [4 Ἁ [, ΝᾺ «Ὁ 

Οἱ δὲ ᾿Δσσύριοι, ἅτε καὶ τεθνηκότος τοῦ ἄρχοντος 
Ν Ν Ἁ ᾽ Ἂ “ Υ ᾽ ΄ Ν καὶ σχεδὸν σὺν αὐτῷ τῶν βελτίστων, ἠθύμουν μὲν 

΄ ἃ Χ Ἦ. 7ὔ ᾿ [ω [ Ν 

πάντες, πολλοὶ δὲ καὶ ἀπεδίδρασκον αὐτών τῆς νυκτὸς 
ἐκ τοῦ στρατοπέδου. ὁρῶντες δὲ ταῦτα ὅ τε Κροῖσος 
καὶ οἱ ἄλλοι σύμμαχοι αὐτῶν πάντες ἠθύμουν" πάντα 
μὲν γὰρ ἣν χαλεπὰ, ἀθυμίαν δὲ πλείστην παρεῖχε 

“ Ψ ὌΠ Ψ “ “ “ [ον Ἕ πᾶσιν ὅτι τὸ ἡγούμενον τῆς στρατιᾶς φῦλον διεφθάρθαι 
ἐδόκει ταῖς γνώμαις. οὕτω δὴ ἐκλείπουσι τὸ στρατό- 
πεδὸον καὶ ἀπέρχονται τῆς νυκτός. ὡς δ᾽ ἡμέρα ἐγένετο 

ῃ.:.: [ “ , καὶ ἔρημον ἀνδρῶν ἐφάνη τὸ τῶν πολεμίων στρατό- 
πεδον, εὐθὺς διαβιβάζει ὁ Κῦρος τοὺς Πέρσας πρώ- 
τους" καταλέλειπτο δὲ ὑπὸ τῶν πολεμίων πολλὰ μὲν 

, , - 

πρόβατα, πολλοὶ δὲ βόες, πολλαὶ δὲ ἅμαξαι πολλῶν 
» “ , 5 Ν 7 » Ν ᾿ ἀγαθῶν μεσταί: ἐκ τούτου δὲ διέβαινον ἤδη καὶ οἱ 
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ἀμφὶ Κυαξάρην Μῆδοι πάντες καὶ ἠριστοποιοῦντο 
ἐνταῦθα. 

Ῥαγβαϊ οὗ [Π6 οηθν ; ποὶν σοηϊιβίοη ἃπὰ ἔμπα] 
ΟΥ̓ΟΥΤΠγονν. 

«ς ἣ ἴω ᾽ “ 5 Χ , ϊ« ΄ Ν 

Ὁ δὲ Κῦρος ἀπέπεμπεν εἰς τὰς τάξεις ἑκάστους, καὶ 

ἐκέλευεν ἅμα πορευομένους τοῖς ἑαυτοῦ ἕκαστον δεκα- 
δάρχοις ταὐτὰ σημαίνειν" ἐν μετώπῳ γὰρ ἦσαν οἱ δε- 
κάδαρχοι, ὥστε ἀκούειν" τοὺς δὲ δεκαδάρχους τῇ δε- 

΄ σ΄ , 7 3 , Χ 

κάδι ἕκαστον κελεύειν παραγγέλλειν. ἐκ τούτου δὲ 

προηγοῦντο μὲν οἱ Ὑρκάνιοι, αὐτὸς δὲ τὸ μέσον ἔχων 
“ , - ᾿ 

σὺν τοῖς Πέρσαις ἐπορεύετο" τοὺς δὲ ἱππεῖς ἑκατέρω- 
᾿ “ 

θεν, ὥσπερ εἰκὸς, παρέταξε. τῶν δὲ πολεμίων, ἐπεὶ 
"ἢ » ὰ ς Ἁ 2 “Δ Ἂ 4 ς ΝΥ 

φάος ἐγένετο, οἱ μὲν ἐθαύμαζον τὰ δρώμενα, οἱ δὲ 
Ἂ ν᾿ ΨΚ. Ι] 

ἐγίγνωσκον ἤδη, οἱ δ᾽ ἤγγελλον, οἱ δ᾽ ἐβόων, οἱ δ᾽ ἔλυον 
ἢ - Ν ᾿ ᾿ ϑ' ΘΟ Δ, ἘΣ 

ἵππους, οἱ δὲ συνεσκευάζοντο, οἱ δ᾽ ἐῤῥίπτουν τὰ ὅπλα 
Ε Ν [ο ς ’ ς δ᾽ ς ΄ τ δ ν ΄ 

ἀπὸ τῶν ὑποζυγίων, οἱ δ᾽ ὡπλίζοντο, οἱ δὲ ἀνεπήδων 
ϑ Ν Ἁ 4 ς ᾿ 5 “ ς Χ οὗ “-“ 

ἐπὶ τοὺς ἵππους, οἱ δὲ ἐχαλίνουν, οἱ δὲ τὰς γυναῖκας 
Ν Ἁ » , ς 

ἀνεβίβαξζον ἐπὶ τὰ ὀχήματα, οἱ δὲ τὰ πλείστου ἄξια 
, «ς 

ἐλάμβανον ὡς διασωσόμενοι, οἱ δὲ κατορύττοντες τὰ 
“ ς -“ 

τοιαῦτα ἡλίσκοντο, οἱ δὲ πλεῖστοι εἰς φυγὴν ὥρμων' 

οἴεσθαι δὲ δεῖ πολλά τε καὶ παντοδαπὰ καὶ ἄλλα 
»“ ᾽ Ἁ ᾿Ὶ » μ ᾽ Ἂν; 2 ᾽ ᾽ » 

ποιεῖν αὐτοὺς, πλὴν ἐμάχετο οὐδεὶς, ἀλλ ἀμαχητὶ 
- Ἄ. “- 

ἀπώλλυντο. Κροῖσος δὲ ὁ Λυδῶν βασιλεὺς, ὡς θέρος 
“Ὁ ν} Ὁ 3 

ἣν, τάς τε γυναῖκας ἐν ταῖς ἁρμαμάξαις προαπεπέμ- 
-“ αὖ [2] “-" 

ψατο τῆς νυκτὸς, ὡς ῥᾷον πορεύοιντο κατὰ ψῦχος, καὶ 
"αὶ » Ἁ ς ““ 5 , Υ Ἁ ͵ αὴ 

αὐτὸς ἔχων τοὺς ἱππεῖς ἐπηκολούθει. καὶ τὸν Φρύγα τὰ 
“ “ ᾿ Ἁ “- 

αὐτὰ ταῦτα ποιῆσαί φασι τὸν τῆς παρ᾽ Ἑλλήσποντον 
Χ , “ 

ἄρχοντα Φρυγίας. ὡς δὲ παρήσθοντο τῶν φευγόντων 
᾿ς ᾽ Ἁ “ 

καὶ καταλαμβανόντων αὐτοὺς, πυθόμενοι τὸ γυγνόμενον, 
» Χ ᾿Ν ἄν ΧΑ ὁ». ἃ 7 ν Χ ΩΝ ᾿ 
ἔφευγον δὴ καὶ αὐτοὶ ἀνὰ κράτος. τὸν δὲ τῶν Καππα- 

“ Ν᾿ Ἁ [, ᾽ , 

δοκῶν βασιλέα καὶ τὸν τῶν ᾿ἀραβίων ἔτι ἐγγὺς ὄντας 
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καὶ ὑποστάντας ἀθωρακίστους κατακαίνουσιν οἱ Ὕρκά- 
νιοι. τὸ δὲ πλεῖστον ἣν τῶν ἀποθανόντων ᾿Ασσυρίων 
καὶ ᾿Αραβίων' ἐν γὰρ τῇ αὑτῶν ὄντες χώρᾳ ἀσυντονώ- 

τατα πρὸς τὴν πορείαν εἶχον. οἱ μὲν δὴ ΜΜῆηῆδοι καὶ 
Ὑρκάνιοι οἷα δὴ εἰκὸς κρατοῦντας τοιαῦτα ἐποίουν 
διώκοντες. ὁ δὲ Κῦρος τοὺς παρ᾽ ἑαυτῷ ἱππέας κατα- 
λειφθέντας περιελαύνειν ἐκέλευε τὸ στρατόπεδον, καὶ 

εἴ τινας σὺν ὅπλοις ἴδοιεν ἐξιόντας, κατακαίνειν" τοῖς 
δὲ ὑπομένουσιν ἐκήρυξεν, ὁπόσοι τῶν πολεμίων στρα- 
τιωτῶν ἦσαν ἱππεῖς ἢ πελτασταὶ ἢ τοξόται, ἀποφέρειν 
τὰ ὅπλα συνδεδεμένα, τοὺς δὲ ἵππους ἐπὶ ταῖς σκηναῖς 
καταλείπειν ὅστις δὲ ταῦτα μὴ ποιήσοι, αὐτίκα τῆς 

κεφαλῆς στερήσεσθαι' τὰς δὲ κοπίδας προχείρους ἔχον- 
τες ἐν τάξει περιέστησαν. οἱ μὲν δὴ τὰ ὅπλα ἔχοντες 
ἐῤῥίπτουν, ἀποφέροντες εἰς ἕν χωρίον ὅποι ἐκέλευε: 
καὶ ταῦτα μὲν οἷς ἐπέταξεν ἔκαιον. 

ΤῊΘ ῬΓΙΒΟΠΘΙΒ ΔΙ βού αὖ Προγίν ὈγῪ ΟΥγτιιβ. 

Ἡ , “5 " Α͂ ς Α 7 ᾿ Β 

νίκα δ᾽ ἣν ἔξω μέσου ἡμέρας, προσήλαυνον μὲν οἱ 
“ Φ' “ Ἁ : Ζ “ Υ ᾽ 

Μῆδοι ἱππεῖς καὶ οἱ Ὑρκάνιοι, ἵππους τε ἄγοντες αἰ- 
, ΝΣ ἂν Ὁ Χ δ οὗ , 

χμαλώτους καὶ ἄνδρας" ὅσοι γὰρ τὰ ὅπλα παρεδίδοσαν, 
οὐ κατέκανον. οὕτω δὴ ὁ Κῦρος καλέσας τοὺς αἰχμα- 

, ἴω 

λώτους λέγει τοιάδε. "Ἄνδρες, ἔφη, νῦν τε ὅτι ἐπεί- 
θεσθε, τὰς ψυχὰς περιεποιήσασθε, τοῦ τε λοιποῦ, ἢν 

ἴω 3 “ -“ Ἅ 

οὕτω ποιῆτε, οὐδ᾽ ὁτιοῦν κακὸν ἔσται ὑμῖν ἀλλ᾽ ἢ οὐχ 
« -“ 

ὁ αὐτὸς ἄρξει ὑμῶν ὅσπερ καὶ πρότερον" οἰκήσετε δὲ 

τὰς αὐτὰς οἰκίας καὶ χώραν τὴν αὐτὴν ἐργάσεσθε καὶ 

γυναιξὶ ταῖς αὐταῖς συνοικήσετε καὶ παίδων τῶν ὑμε- 
ῇ ἴω -“ Γι 

τέρων ἄρξετε ὥσπερ νῦν" ἡμῖν μέντοι οὐ μαχεῖσθε οὐδὲ 
ἴλλ, ἡὃ ᾿Ν «ς 7] δ᾽ " ς “Ὁ Ἰὸὃ [ω] «ς “ «ς ἈΝ 

ἄλλῳ οὐδενί ἡνίκω δ᾽ ἄν τις ὑμᾶς ἀδικῇ, ἡμεῖς ὑπὲρ 
ς “ ’ “ Ν 3 ἃ , ᾿ 4 - 

ὑμῶν μαχούμεθα. ὅπως δὲ μηδ᾽ ἐπαγγέλλῃ μηδεὶς ὑμῖν 
᾿ς “ “ 

στρατεύειν, τὰ ὅπλα πρὸς ἡμᾶς κομίσατε" καὶ τοῖς μὲν 



“0 ἘΧΟΕΒΕΡΤΑ ΕΧ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΕ. 

κομίξουσιν ἔσται εἰρήνη καὶ ἃ λέγομεν ἀδόλως" ὁπόσοι 
δ᾽ ἂν τὰ πολεμικὰ μὴ ἀποφέρωσιν ὅπλα, ἐπὶ τούτους 
ἡμεῖς καὶ δὴ στρατευσόμεθα. ἂν δέ τις ὑμῶν καὶ ἰὼν 
ὡς ἡμᾶς εὐνοϊκῶς καὶ πράττων τι καὶ διδάσκων φαΐί- 
νηταῖ, τοῦτον ἡμεῖς ὡς εὐεργέτην καὶ φίλον, οὐχ ὡς 
δοῦλον περιέψομεν. ταῦτα οὖν, ἔφη, αὐτοί τε ἴστε καὶ 
τοῖς ἄλλοις διαγγέλλετε. ἢν δ᾽ ἄρα, ἔφη, ὑμῶν βουλο- 
μένων ταῦτα μὴ πείθωνταί τινες, ἐπὶ τούτους ἡμᾶς 
ἄγετε, ὅπως ὑμεῖς ἐκείνων, μὴ ἐκεῖνοι ὑμῶν ἄρχωσιν. ὁ 
μὲν δὴ ταῦτ᾽ εἶπεν. οἱ δὲ προσεκύνουν τε καὶ ὑπισ- 
χνοῦντο ταῦτα ποιήσειν. - 

ϑΡρθθοῦ οὗ ὕγτγιιβ, σοποθγηηρ ἴπΠ6 αἰνιϑίοη οὗ {Π6 
Ὀοοίγ. 

Ἁ 

Ἄνδρες φίλοι τε καὶ ξύμμαχοι, μὴ θαυμάζετε ὅτι 
“ “ Ἁ Ά “ 

πολλάκις ὑμᾶς συγκαλῶ: καινὰ γὰρ ἡμῖν ὄντα τὰ πα- 
ρόντα πολλὰ αὐτῶν ἐστιν ἀσύντακτα᾽ ἃ δ᾽ ἂν ἀσύν- 
τακτα ἧ. ἀνάγκη ταῦτα ἀεὶ πράγματα παρέχειν, ἕως 
ΕΣ ,ὔ 7 Ν “ », ἊΝ τὼν Ν Ἁ 3 

ἂν χώραν λάβῃ. καὶ νῦν ἔστι μὲν ἡμῖν πολλὰ τὰ αἵχ- 
7 7 Υ̓ ΕΒ ὃ 3. Ὁ 3 ἊΣ τα ὃ Ἁ δὲ ΟΥ̓ 

μάλωτα χρήματα, καὶ ἄνδρες ἐπ᾽ αὐτοῖς" διὰ δὲ τὸ 
μήθ᾽ ἡμᾶς εἰδέναι ποῖα τούτων ἑκάστου ἐστὶν ἡμῶν, 

, “ 

μήτε τούτους εἰδέναι ὅστις ἑκάστῳ αὐτῶν δεσπότης, 
περαίνοντας μὲν δὴ τὰ δέοντα οὐ πάνυ ἔστιν ὁρᾶν αὐ- 

“- “ , Νὴ ἴω 

τῶν πολλοὺς, ἀποροῦντας δὲ ὅ τι χρὴ ποιεῖν σχεδὸν 
᾿ ᾿ 

πάντας. ὡς οὖν μὴ οὕτως ἔχῃ, διορίσατε αὐτά; καὶ 
. ς “ 

ὅστις μὲν ἔλαβε σκηνὴν ἔχουσαν ἱκανὰ καὶ σῖτα καὶ 
οΥ̓ οὖ “ 

ποτὰ καὶ τοὺς ὑπηρετήσοντας καὶ στρωμνὴν καὶ ἐσθῆτα 
καὶ τἄλλ᾽ οἷς οἰκεῖται σκηνὴ καλῶς στρατιωτικὴ, ἐν- 

“- Χ 50.Χ » ὃ “ , θ Ἃ Χ ΄ 
ταῦθα μὲν οὐδὲν ἄλλο δεῖ προσγενέσθαι ἢ τὸν λαβόντα 

γὺὼ 7 “ ΄ ς }] “ 5 4 - [τ 

εἰδέναι ὅτι τούτων ὡς οἰκείων ἐπιμέλεσθαι δεῖ" ὅστις 

δὲ εἰς ἐνδεόμενά του κατεσκήνωσε, τούτους ὑμεῖς σκε- 
- Ψ Ἁ 

ψάμενοι τὸ ἐλλεῖπον ἐκπλήσατε. πολλὰ δὲ καὶ τὰ 
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περιττὰ οἶδ᾽ ὅτι ἔσται: πλείω γὰρ ἅπαντα ἢ κατὰ τὸ 
ς ΄ Ἂ 3 «ς Ἷ, ον ᾿ μι Μ΄. ὑπ ἡμέτερον πλῆθος εἶχον οἱ πολέμιοι. ἦλθον δὲ πρὸς ἐμὲ 
καὶ χρημάτων ταμίαι, οἵ τε τοῦ ᾿Ασσυρίων βασιλέως 

4 τὰν δ Ν » Ψ , » ᾿ 
καὶ ἄλλων δυναστῶν, οἱ ἔλεγον ὅτε χρυσίον εἴη παρὰ 

σφίσιν ἐπίσημον, δασμούς τινας λέγοντες. καὶ ταῦτα 
" , οὖν κηρύττετε πάντα ἀποφέρειν πρὸς ὑμᾶς ὅπου ἂν 

καθέζησθε: καὶ φόβον ἐπιτίθεσθε τῷ μὴ ποιοῦντι τὰ 
παραγγελλόμενα" ὑμεῖς δὲ λαβόντες διάδοτε ἱππεῖ μὲν 
τὸ ὃ γ ἢ “ ζῷ δὲ Ὰ ς Ἃ, “- “ » " ὁ διπλοῦν, πεζῷ δὲ τὸ ἁπλοῦν, ἵνα ἔχητε, ἤν τινος 

Ἂ ἃ [τέ ᾽ ΄ Ἁ Ἂ" «ἷ , Ἁ προσδέησθε, καὶ ὅτου ὠνήσεσθε. τὴν δ᾽ ἀγορὰν τὴν 
οὗ 5 [οὶ ἐδ ξά Ὰ "ὃ " Ἁ ὗσαν ἐν τῷ στρατοπέδῳ κηρυξάτω μὲν ἤδη, ἔφη, μὴ 
) -“ , - Ν Ἃ ΄, Ὁ ᾿ 

ἀδικεῖν μηδένα, πωλεῖν δὲ τοὺς καπήλους ὅ τι ἔχει 
ἕκαστος πράσιμον, καὶ ταῦτα διαθεμένους ἄλλα ἄγειν, 
Ψ “ - 

ὅπως οἰκῆται ἡμῖν τὸ στρατόπεδον. 

ΕΟΡΥγὰβ τονο]β ἔγομι {πΠ6 Αββυτίδη Κίηρ: ΠῚ βίοτγυ ; 
15 Τϑοοῖνϑα ἴηἴο Δ]Π]|8Π66 Ὀγ Ογταβ. 

ς ᾿Ἶ Ἁ ᾽ Ν “Ὁ 3 ’ Ἵ Π« Ἶ 

Οἱ μὲν δὴ ἀμφὶ ταῦτα εἶχον. Γωβρύας δ᾽ ἐν τούτῳ 
“ 2 Ἃ ΄ Φ 44 4 ὦ ΟΣ Ν᾿ ε »“ 

παρῆν Αἀσσύριος πρεσβύτης ἀνὴρ ἐφ ἵππου σὺν ἱππικῇ 
7ὔ 4 Χ Ὰ Ἁ ο “ ΩΣ ω ἃ ς θεραπείᾳ εἶχον δὲ πάντες τὰ ἐφ᾽ ἵππων ὅπλα. καὶ οἱ 

Ν ΦισΝ ἰφὲ Ἁ “ ΄ 7 δ, μὲν ἐπὶ τῷ τὰ ὅπλα παραλαμβάνειν τεταγμένοι ἐκέ- 
λευον παραδιδόναι τὰ ξυστὰ, ὅπως κατακαίοιεν ὥσπερ 
τἄλλα. ὁ δὲ Γωβρύας εἶπεν ὅτι Κῦρον πρῶτον βού- 
λοιτο ἰδεῖν: καὶ οἱ ὑπηρέτα: τοὺς μὲν ἄλλους ἱππέας 

᾽ ““ , Χ Ν᾿ ΄ ἡ Χ Ν 

αὐτοῦ κατέλιπον, τὸν δὲ Γωβρύαν ἄγουσι πρὸς τὸν 
Κῦρον. ὁ δ᾽ ὡς εἶδε τὸν Κῦρον, ἔλεξεν ὧδε. Ὦ δέσποτα, 
ἐγώ εἰμι τὸ μὲν γένος Ἀσσύριος: ἔχω δὲ καὶ τεῖχος 
ἰσχυρὸν καὶ χώρας ἐπάρχω πολλῆς" καὶ ἵππον ἔχω εἰς 
χιλίαν τριακοσίαν, ἣν τῷ τῶν ᾿ἀσσυρίων βασιλεῖ πα- 
ρευχόμην καὶ φίλος ἣν ἐκείνῳ ὡς μάλιστα: ἐπεὶ δὲ 
3 -“ ἈΝ 7 Ψ  - "“ 5 Ὗ ᾽ Ν Ἃ [ Ἀ 

ἐκεῖνος μὲν τέθνηκεν ὑφ᾽ ὑμῶν ἀνὴρ ἀγαθὸς ὧν, ὁ δὲ 

παῖς ἐκείνου τὴν ἀρχὴν ἔχει ἔχθιστος ὧν ἐμοὶ, ἥκω 
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Χ ᾿Ὶ λων ἢ ,ὔ Ν ’ ,ὔ ᾽ Ν πρὸς σὲ καὶ ἱκέτης προσπίπτω καὶ δίδωμί σοι ἐμαυτὸν 
“ Χ 4 -“ 

δοῦλον καὶ σύμμαχον, σὲ δὲ τιμωρὸν αἰτοῦμαι ἐμοὶ 
3 “ ἴω 

γενέσθαι: καὶ παῖδα οὕτως ὡς δυνατόν σε ποιοῦμαι: 
»Μ) ᾽ »ι ( 

ἄπαις δ᾽ εἰμὶ ἀῤῥένων παίδων. ὃς γὰρ ἣν μοι μόνος καὶ 
Ν ἥ, Ε] Ν “ 

καλὸς καὶ ἀγαθὸς, ὦ δέσποτα, καὶ ἐμὲ φιλῶν καὶ 
“ “ δ - »“ 

τιμῶν ὥσπερ ἂν εὐδαίμονα πατέρα παῖς τιμῶν τιθείη, 
“Ἁ « [οἱ ἴω 

τοῦτον ὁ νῦν βασιλεὺς οὗτος καλέσαντος τοῦ τότε 
ῇ , “ “ , 

βασιλέως, πατρὸς δὲ τοῦ νῦν, ὡς δώσοντος τὴν θυγα- 
, [ο Ἂ ΄ 

τέρα τῷ ἐμῷ παιδὶ, ἐγὼ μὲν ἀπεπεμψάμην μέγα φρο- 
΄“ [τὰ “ “ , Ἁ ΄' ᾿ νῶν ὅτι δῆθεν τῆς βασιλέως θυγατρὸς ὀψοίμην τὸν 

δι. Ἂ φ᾿ Ἷ ε Ν ω Ὰ 2 “ Ά.. ἣ 

ἐμὸν υἱὸν γαμέτην" ὁ δὲ νῦν βασιλεὺς εἰς θήραν αὐτὸν 
παρακαλέσας καὶ ἀνεὶς αὐτῷ θηρῶν ἀνὰ κράτος, ὡς 
πολὺ κρείττων αὐτοῦ ἱππεὺς ἡγούμενος εἶναι, ὁ μὲν ὡς 

, 7 7 δὶ , ᾿] , 

φίλῳ συνεθήρα, φανείσης δ᾽ ἄρκτου διώκοντες ἀμφό- 
τεροι, ὃ μὲν νῦν ἄρχων οὗτος ἀκοντίσας ἥμαρτεν, ὡς 

᾽ “- 7 

μήποτε ὦφελεν, ὁ δ᾽ ἐμὸς παῖς βαλὼν, οὐδὲν δέον, 
, ᾿ Ψ Ν ᾿ς Ν κ ) ἈΝ 3 Ει..5 

καταβάλλει τὴν ἄρκτον. καὶ τότε μὲν δὴ ἀνιαθεὶς ἄρ 
τὰ ΄ Ὁ Ν ΄ Ν ΄ ς ν ΄ οὗτος κατέσχεν ὑπὸ σκότου τὸν φθόνον' ὡς δὲ πάλιν 
, Ὄ οἱ 

λέοντος παρατυχόντος ὁ μὲν αὖ ἥμαρτεν, οὐδὲν θαυ- 
μαστὸν, οἶμαι, παθὼν, ὁ δ᾽ αὖ ἐμὸς παῖς αὖθις τυχὼν 

,ὔ ΄ Ν ΜΝ, ᾿ 53 π-" ““ 

κατειργάσατό τε τὸν λέοντα καὶ εἶπεν, ἄρα βέβληκα 
Ν . “ Ν “- ς Ζ ᾽ ΄ δὶς ἐφεξῆς καὶ καταβέβληκα θῆρα ἑκατεράκις, ἐν τούτῳ 
᾿ » , ,’ὔ ε ᾿ “ π 3 ᾽ » Ν 

δὲ οὐκέτι κατίσχει ὁ ἀνόσιος τὸν φθόνον, ἀλλ᾽ αἰχμὴν 

παρά τινος τῶν ἑπομένων ἁρπάσας, παίσας εἰς τὰ 
7 ᾿ ἄ ᾿ , Σ ᾽ , δ 

στέρνα τὸν μόνον μοι καὶ φίλον παῖδα ἀφείλετο τὴν 

ψυχήν. κἀγὼ μὲν ὁ τάλας νεκρὸν ἀντὶ νυμφίου ἐκομι- 
σάμην καὶ ἔθαψα τηλικοῦτος ὼν ἄρτι γενειάσκοντα τὸν 

-“ , 

ἄριστον παῖδα τὸν ἀγαπητόν" ὁ δὲ κατακανὼν ὥσπερ 
“ ΄ 

ἐχθρὸν ἀπολέσας οὔτε μεταμελόμενος πώποτε φανερὸς 
ἐγένετο, οὔτε ἀντὶ τοῦ κακοῦ ἔργου τιμῆς τινος ἠξίωσε 

- “ τὸν κατὰ γῆς. ὅ γε μὴν πατὴρ αὐτοῦ καὶ συνῴκτισέ με 
καὶ δῆλος ἦν συναχθόμενός μοι τῇ ξυμφορᾷ. ἐγὼ μὲν ῆλος ἢ χθόμενός μοι τῇ ξυμφορᾷ. ἐγὼ μ 

5 » Ἁ Μ[ 5 “ » Υ̓ ον Ἃ; Ν 2 Ν 

οὖν, εἰ μὲν ἔζη ἐκεῖνος, οὐκ ἄν ποτε ἦλθον πρὸς σὲ ἐπὶ 
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“ » 

τῷ ἐκείνου κακῷ" πολλὰ γὰρ φιλικὰ ἔπαθον ὑπ᾽ ἐκεί- 
νου καὶ ὑπηρέτησα ἐκείνῳ ἐπεὶ δ᾽ εἰς τὸν τοῦ ἐμοῦ 

“ 

παιδὸς φονέα ἡ ἀρχὴ περιήκει, οὐκ ἄν ποτε ἐγὼ τούτῳ 
- ΟῚ - δυναίμην εὔνους γενέσθαι, οὐδὲ οὗτος ἐμὲ εὖ οἶδ᾽ ὅτι 

“- φίλον ἄν ποτε ἡγήσαιτο. οἷδε γὰρ ὡς ἐγὼ πρὸς αὐτὸν 
ἔχω καὶ ὡς πρόσθεν φαιδρῶς βιοτεύων νῦν διάκειμαι, 
ἔρημος ὧν καὶ διὰ πένθους τὸ γῆρας διάγων. εἰ οὗν σύ 
με δέχῃ καὶ ἐλπίδα τινὰ λάβοιμι τῷ φίλῳ παιδὶ τιμω- 

΄ ᾿ - - φι 

ρίας ἄν τινος μετὰ σοῦ τυχεῖν, καὶ ἀνηβῆσαι ἂν πάλιν 
“-“" ἃ “ τ δοκῶ μοι καὶ οὔτε ζῶν ἂν ἔτι αἰσχυνοίμην οὔτε ἀπο- 

’ ϑ “-“ “- δι θνήσκων ἀνιώμενος ἂν τελευτᾶν δοκῶ. ὁ μὲν οὕτως εἶπε" 
»" ᾽ , 5 3 ᾽ Κῦρος δ᾽ ἀπεκρίνατο, ᾿Αλλ᾽ ἤνπερ, ὦ Γωβρύα, καὶ φρο- 

ἴω 7ὔ ο , -“ ὲ 

νῶν φαίνῃ ὅσαπερ λέγεις πρὸς ἡμᾶς, δέχομαί τε ἱκέτην 
σὲ καὶ τιμωρήσειν σοι τοῦ παιδὸς τὸν φονέα σὺν θεοῖς 

ὑπισχνοῦμαι. λέξον δέ μοι, ἔφη, ἐάν σοι ταῦτα ποιῶ- 
ἴω Ὰ 

μεν καὶ τὰ τείχη σε ἔχειν ἐῶμεν καὶ τὴν χώραν καὶ τὴν 

δύναμιν ἥνπερ πρόσθεν εἶχες, σὺ ἡμῖν τί ἀντὶ τούτων 
ε ᾿ π δὲ 3 ἷ Χ 7 “ » θ 

ὑπηρετήσεις: ὁ δὲ εἶπε, Τὰ μὲν τείχη, ὅταν ἔλθῃς, 
3 ,ὔ Ἑ 5 Ἃ, Ἁ “ 7 Ὁ δ 

οἶκόν σοι παρέξω: δασμὸν δὲ τῆς χώρας ὅνπερ ἔφερον 
ἐκείνῳ σοὶ ἀποίσω" καὶ ὅποι ἂν στρατεύῃ, συστρατεύ- 

᾿ “- , Ξ σομαι τὴν ἐκ τῆς χώρας δύναμιν ἔχων. ἔστι δέ μοι, 
57 » ἢ θ 7 θέ ᾽ Ἁ γ "» Ἑ , ἔφη, καὶ θυγάτηρ παρθένος ἀγαπητὴ γάμου ἤδη ὡραία, 

, Ν ͵ Ὁ “ " 

ἣν ἐγὼ πρόσθεν μὲν ᾧμην τῷ νῦν βασιλεύοντι γυναῖκα 
᾿ “ Χ 9 , ῇ ς Υ ᾿ ῇ τρέφειν" νῦν δὲ αὐτή τέ μοι ἡ θυγάτηρ πολλὰ γοωμένη 

ον “- Ν ω - ἴω “ : ’ 

ἱκέτευσε μὴ δοῦναι αὐτὴν τῷ τοῦ ἀδελφοῦ φονεῖ, ἐγώ 
τε ὡσαύτως γιγνώσκω. νῦν δέ σοι δίδωμι βουλεύ- 

. ᾿ ἣ σασθαι καὶ περὶ ταύτης οὕτως ὥσπερ ἂν καὶ ἐγὼ 
΄ Ν “ ῇ Ὁ ᾿ ς ω ν᾿ βουλεύων περὶ σοῦ φαίνωμαι. οὕτω δὴ ὁ Κῦρος εἶπεν, 

᾽ Ν ’ 

Ἐπὶ τούτοις, ἔφη, ἐγὼ ἀληθευομένοις δίδωμί τέ σοι 
ιἾ ΥΨ " 

τὴν ἐμὴν καὶ λαμβάνω τὴν σὴν δεξιάν: θεοὶ δ᾽ ἡμῖν 
μάρτυρες ἔστων. 



26 ἘΧΟΒΈΡΤΑ ΕΧ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῈ. 

ΠΡ Θββίοη. πιδᾶθ ἀροὴ ΟΟΡγγαβ. ὈΥ [6 ΠΙΔΏΠΟΙΒ 
οὗ (Π6 Ῥογβίδῃβ. 

Ἁ ἈΝ Ἁ “Ὁ ἴω Ὁ“ 

Τὸ μὲν δὴ πρῶτον συνδειπνῶν αὐτοῖς ὁ Γωβρύας 
τ, » Ἁ ’ »" 

καὶ ὁρῶν τὴν φαυλότητα τῶν παρατιθεμένων βρωμάτων 
᾿ ω ᾽ «Ψ ἤ Φ 8. ὰ 3 Ν πολὺ σφᾶς ἐνομιζεν ἐλευθεριωτέρους εἶναι αὐτῶν" ἐπεὶ 

δὲ κατενόησε τὴν μετριότητα τῶν συσσίτων' ἐπ᾽ οὐδενὶ 
γὰρ βρώματι οὐδὲ πόματι Πέρσης ἀνὴρ τῶν πεπαιδευ- 
μένων οὔτ᾽ ἂν ὄμμασιν ἐκπεπληγμένος καταφανὴς γέ- 

» ς Ἂ » [οὶ “ Ἂ 3 ἂν -“ 

γοιτο οὔτε ἁρπαγῇ οὔτε τῷ νῷ μὴ οὐχὶ προσκοπεῖν 
[ Ἃ Ἂ Δ 8," Ὡ, ΄ Ἃ ᾿ ϑ᾽ Ὁ δ Ν Ἁ 
ἅπερ ἂν καὶ μὴ ἐπὶ σίτῳ ὧν, ἀλλ, ὥσπερ οἱ ἱππικοὶ διὰ 

τὸ μὴ ταράττεσθαι ἐπὶ τῶν ἵππων δύνανται ἅμα ἱὑπ- 
πεύοντες καὶ ὁρᾶν καὶ ἀκούειν καὶ λέγειν τὸ δέον, οὕτω 
καὶ ἐκεῖνοι ἐπὶ τῷ σίτῳ οἴονται δεῖν φρόνιμοι καὶ 

4 ΄ Ν ᾿ “ Ὄ Ἁ “Ὁ Ψ 

μέτριοι φαίνεσθαι, τὸ δὲ κεκινῆσθαι ὑπὸ τῶν βρωμά- 
των καὶ τῆς πόσεως πάνυ αὐτοῖς ὑικὸν καὶ θηριῶδες 

“Ὁ 3 2 ͵ Χ » οἷ » ι 4 5 ᾿Ξ 3 ͵ὔ 

δοκεῖ εἶναι. ἐνενόησε δὲ αὐτῶν καὶ ὡς ἐπηρώτων ἀλλή- 

λους τοιαῦτα οἷα ἐρωτηθῆναι ἥδιον ἦν ἢ μὴ, καὶ ὡς 
ἔσκωπτον οἷα σκωφθῆναι ἥδιον ἣν ἢ μή; ἅ τε ἔπαιζον 
ὡς πολὺ μὲν ὕβρεως ἀπῆν, πολὺ δὲ τοῦ αἰσχρόν τι 

ποιεῖν, πολὺ δὲ τοῦ χαλεπαίνεσθαι πρὸς ἀλλήλους. 
᾽Ά Ψ 3 “ 

μέγιστον δ᾽ αὐτῷ ἔδοξεν εἶναι τὸ ἐν στρατείᾳ ὄντας τῶν 
ἂς 

εἰς τὸν αὐτὸν κίνδυνον ἐμβαινόντων μηδενὸς οἴεσθαι 
δεῖν πλείω παρατίθεσθαι, ἀλλὰ τοῦτο νομίζειν ἡδίστην 

᾽ , 9 Ἄ 7 ῇ [4 

εὐωχίαν εἶναι τοὺς συμμάχεσθαι μέλλοντας ὅτι βελ- 
7 Ψ σὺν Ν 7 ε ᾽ 3 

τίστους παρασκευάζειν. ἡνίκα δὲ Γωβρύας ὡς εἰς οἶκον 
Ν᾿ ἡ ᾽ “ 3 Ὁ ΄ 3 Ψ ψ' 3 

ἀπιὼν ἀνίστατο, εἰπεῖν λέγεται, Οὐκέτι θαυμάζω, ὦ 
ἴω ς »“ 

Κῦρε, εἰ ἐκπώματα μὲν καὶ ἱμάτια καὶ χρυσίον ἡμεῖς 
ὑμῶν πλέονα κεκτήμεθα, αὐτοὶ δὲ ἐλάττονος ὑμῶν 
ἄξιοί ἐσμεν. ἡμεῖς μὲν γὰρ ἐπιμελούμεθα ὅπως ἡμῖν 
ταῦτα ὡς πλεῖστα ἔσται, ὑμεῖς δέ μοι δοκεῖτε ἐπιμέ- 
λεσθαι ὅπως αὐτοὶ ὡς βέλτιστοι ἔσεσθε. 
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ΘΌΓΡΙΙΒΙ Πρ ΤΠΘΠΊΟΥΥ οὗ ΟὐὙτι8. 

53 , Ν Υ ἘΣΘνον Ὰ δ᾽ ν [4 
Ἔκ τούτου δὴ ὥχοντο ἐπὶ τὰς σκηνὰς καὶ ἅμα 

. , “ Ν Ε ΄ Ὁ Ἂ ς 
ἀπιόντες διελέγοντο πρὸς ἀλλήλους ὡς μνημονικῶς ὁ 

-»“" , “ «. 

Κῦρος ὁπόσοις συνέταττε πᾶσιν ὀνομάζων ἐνετέλλετο. ὁ 
Ν “ 3 “ »“ 2 7] ΄ Ἁ ᾽ “Ὁ 50. 7 

δὲ Κῦρος ἐπιμελείᾳ τοῦτο ἐποίει" πάνυ γὰρ αὐτῷ ἐδό- 
Ν Φ “ 

κει θαυμαστὸν εἶναι εἰ οἱ μὲν βάναυσοι ἴσασι τῆς ἑαυ- 
“ “ -" Ἀ . τοῦ τέχνης ἕκαστος τῶν ἐργαλείων τὰ ὀνόματα, καὶ ὁ 

» Ν “4 “ ων Φ ἰατρὸς δὲ οἶδε καὶ τῶν ὀργάνων καὶ τῶν φαρμάκων οἷς 
“ 3.» ἢ 

χρῆται πάντων τὰ ὀνόματα, ὁ δὲ στρατηγὸς οὕτως 
᾽ ΄ Ε “ ᾽ " [οἷ ΘΥΊεΣ Ὁ ΜΠ 6 ’ ἠλίθιος ἔσοιτο ὥστε οὐκ εἴσεται τῶν ὑφ᾽ ἑαυτῷ ἡγεμό- 

ΜῊ Δ -- ΔΑΡΥ 3 νΝ : ὮΝ ΄ὔ “ νων τὰ ὀνόματα, οἷς ἀνάγκη ἐστὶν αὐτῷ ὀργάνοις χρῆ- 
ὦ - ͵ Ἁ ν᾿ Ἂ σθαι καὶ ὅταν καταλαβεῖν τι βούληται καὶ ὅταν φυλά- 

", “ “- “ 

ξαι καὶ ὅταν θαῤῥῦναι καὶ ὅταν φοβῆσαι" καὶ τιμῆσαι 
Ἶ Ἢ , Ἁ ΄ὔ “Ὁ 53 

δὲ ὁπότε τινὰ βούλοιτο, πρέπον αὐτῷ ἐδόκει εἶναι ὀνο- 
Χ “ μαστὶ προσαγορεύειν. ἐδόκουν δ᾽ αὐτῷ οἱ γιγνώσκεσθαι 

"“ Χ “ “ ͵ ἴω 

δοκοῦντες ὑπὸ τοῦ ἄρχοντος καὶ τοῦ καλόν τι ποιοῦντες 
Μ᾿» Ἅὦι “ “ 3 “ 

ὁρᾶσθαι μᾶλλον ὀρέγεσθαι καὶ τοῦ αἰσχρόν τι ποιεῖν 
΄»-“-ΞΘ - Ἁ “ΟΡ 

μᾶλλον προθυμεῖσθαι ἀπέχεσθαι. ἠλίθιον δὲ καὶ τοῦτ 
» ῳ 3 » “Ὁ Ἁ « , ͵ ΐ »“ 

ἐδόκει εἶναι αὐτῷ τὸ ὁπότε βούλοιτό τι πραχθῆναι, 
οὕτω προστάττειν ὥσπερ ἐν οἴκῳ ἔνιοι δεσπόται προσ- 

» " 3  Ψ μ-͵ἤ , Ὁ τάττουσιν, Ἴτω τις ἐφ᾽ ὕδωρ, Ἐύλα τις σχισάτω" οὕτω 
γὰρ προσταττομένων εἰς ἀλλήλους τε ὁρᾶν πάντες 
ἐδόκουν αὐτῷ καὶ οὐδεὶς περαίνειν τὸ προσταχθὲν καὶ 

53 , 
πάντες ἐν αἰτίᾳ εἶναι καὶ οὐδεὶς οὔτε αἰσχύνεσθαι οὔτε 

“ ΄ 7 ᾿ Ἁ Ἁ ΄“ ᾽ Ἕ "“, ἣ 

φοβεῖσθαι ὁμοίως διὰ τὸ σὺν πολλοῖς αἰτίαν ἔχειν" διὰ 
ω Ἁ , 

ταῦτα δὴ αὐτὸς πάντας ὠνόμαζεν ὅτῳ τι προστάττοι. 
“ Ν Ἁ ’, 

Καὶ Κῦρος μὲν δὴ περὶ τούτων οὕτως ἐγίγνωσκεν. 

Τη ον μδίοη οὗ [πΠ6 πον ΟὈίαϊ Πα ἔγουη ἀθβοσΐοιβ. 
Γηνθηίοη οὗ σπαγιοίβ ἀγα Ἱ βου Π68. 

Ἐκ δὲ Βαβυλῶνος οἱ αὐτόμολοι καὶ οἱ ἁλισκόμενοι 
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ΛΟ ΨὉ "] 

ταῦτ᾽ ἔλεγον ὅτι ὁ ᾿ἡσσύριος οἴχοιτο ἐπὶ Λυδίας, πολλὰ 
τάλαντα χρυσίου καὶ ἀργυρίου ἄγων καὶ ἄλλα κτήματα 
καὶ κόσμον παντοδαπόν. ὁ μὲν οὖν ὄχλος τῶν στρατιω- 

“Ὁ ΣΝ ς « ’ "»“ἷ Ἁ “ ΄ 

τῶν ἔλεγεν ὡς ὑπεκτίθοιτο ἤδη τὰ χρήματα φοβούμε- 
νος, ὁ δὲ Κῦρος γιγνώσκων ὅτι οἴχοιτο συστήσων εἴ τε 
δύναιτο ἀντίπαλον ἑαυτῷ, ἀντυπαρεσκευάζετο ἐῤῥωμέ- 

ε 

« 7 5» “ ἃ ᾽ ͵ὕ ἣ Ἁ “ 

νως, ὡς μάχης ἔτι δεῆσον: καὶ ἐξεπίμπλη μὲν τὸ τῶν 
- « »ΝὉἝ 

Περσῶν ἱππικὸν, τοὺς μὲν ἐκ τῶν αἰχμαλώτων, τοὺς 
ΟἿ Ἁ “ ! 7 4 ἈΝ 

δέ τινας καὶ παρὰ τῶν φίλων λαμβάνων ἵππους" καὶ 

πολεμιστήρια δὲ κατεσκευάσατο ἅρματα τροχοῖς τε 
3 “ ς Ἁ « , 4 » γ “Ὁ 

ἰσχυροῖς, ὡς μὴ ῥᾳδίως συντρίβηται, ἄξοσί τε μακροῖς 
Ἀ Ψ ῇ , ῇ Ἀ Ἂ “ 

ἧττον γὰρ ἀνατρέπεται πάντα τὰ πλατέα" τὸν δὲ δέ- 
“ , “- 

φρον τοῖς ἡνιόχοις ἐποίησεν ὥσπερ πύργον ἰσχυρῶν 
ξύλων: ὕψος δὲ τούτων ἐστὶ μέχρι τῶν ἀγκώνων, ὡς 
δύνωνται ἡνιοχεῖσθαι οἱ ἵπποι ὑπὲρ τῶν δίφρων" τοὺς 
δ᾽ - 5 ν κ ᾿Ὶ “-“ τ θ ““ 

ἡνιόχους ἐθωράκισε πάντα πλὴν τῶν ὀφθαλμῶν. 
ῇ “Ὁ ὔ 

προσέθηκε δὲ καὶ δρέπανα σιδηρᾷ ὡς διπήχη πρὸς 
Χ " » ΝΜ “ [οὶ Ὧ 151 , τοὺς ἄξονας ἔνθεν καὶ ἔνθεν τῶν τροχῶν καὶ ἄλλα κάτω 

ς Ἂ -“ ἀξ 5 Ἁ -“ Οχλέπον α ὧὡ ἐ ΗΒ ἊΝ 

ὑπὸ τῷ ἄξονι εἰς τὴν γῆν βλέποντα, ὡς ἐμβαλούντων 
» Ἁ ᾿ ΄ “ ς ζ μὴ ῇ “ 

εἰς τοὺς ἐναντίους τοῖς ἅρμασιν. ὡς δὲ τότε Κῦρος 
[οὶ ο ε [ον “ 

ταῦτα κατεσκεύασεν, οὕτως ἔτι καὶ νῦν τοῖς ἅρμασι 

χρῶνται οἱ ἐν τῇ βασιλέως χώρᾳ. ἦσαν δὲ αὐτῷ καὶ 

κάμηλοι πολλαὶ παρά τε τῶν φίλων συνειλεγμέναι καὶ 
αἰχμάλωτοι πᾶσαι συνηθροισμέναι. καὶ ταῦτα μὲν 
οὕτω συνεπεραίνετο. 

ΑἸ θαββδάουθ Πανίηρ ἃυτῖνθα ἴσο ἴῃ6 Τηαϊδηβ, 

Ογτὰβ ΘΠ ρΙ ον 5 Π 6} ἃ 5Ρ168. 

3 ΄ “ σι Ἤλθον δ᾽ ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ καὶ παρὰ τοῦ Ἰνδοῦ 
ῇ " Ἅ ) , . 3 [4] “ ΦΓΝ εΝ χρήματα ἄγοντες καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ ὅτι ὁ Ἰνδὸς 

ἐπιστέλλει τοιάδε. Ἐγὼ, ὦ Κῦρε, ἥδομαι ὅτι μοι 
2 , “Ὁ δέ Ν , , ,ὔ 3 

ἐπήννειλας ὧν ἐδέου, καὶ βούλομαί σοι ἕένος εἶναι καὶ 
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, ΄ ς Ἀ » Γ ᾿ 
πέμπω σοι χρήματα κἂν ἄλλων δέῃ, μεταπέμπου. 
5 ῇ “ “ “- ἐπέσταλται δὲ τοῖς παρ᾽ ἐμοῦ ποιεῖν ὅ τι ἂν σὺ κελεύῃς. 
» ,ὔ Ψ »Ὁ »-“ 3 ᾽ὔ ,ὔ Ὁ “ Ἁ Ν 

ἀκούσας δὲ ὁ Κῦρος εἶπε, Κελεύω τοίνυν ὑμᾶς τοὺς μὲν 
Μ΄ , " , ΄ Ἁ 

ἄλλους μένοντας ἔνθα κατεσκηνώκατε φυλάττειν τὰ 
΄ ᾿ “᾿ “- “ 

χρήματα καὶ ζῆν ὅπως ὑμῖν ἥδιστον: τρεῖς δέ μοι 
, «ς “ 3 Ἁ Τὰ ς Ἁ ΄ν Ἑ »“"ἅ»" 

ἐλθόντες ὑμῶν εἰς τοὺς πολεμίους ὡς παρὰ τοῦ Ἰνδοῦ 
. Α τ 

περὶ συμμαχίας, καὶ τὰ ἐκεῖ μαθόντες ὅ τι ἂν λέγωσί 
Ν - " 

τε καὶ ποιῶσιν, ὡς τάχιστα ἀπαγγείλατε ἐμοί τε καὶ 
“Ὁ ΕῚ “Ὁ “Ἀ ἴω ͵7ὕ “ ς ζ 

τῷ Ἰνδῷ: κἂν ταῦτά μοι καλῶς ὑπηρετήσητε, ἔτι 
“ ς “ δ 

μᾶλλον ὑμῖν χάριν εἴσομαι τούτου ἢ ὅτι χρήματα 
΄ ͵ ᾿ 

πάρεστε ἄγοντες. καὶ γὰρ οἱ μὲν δούλοις ἐοικότες 
͵7͵ » 

κατάσκοποι οὐδὲν ἄλλο δύνανται εἰδότες ἀπαγγέλλειν 
Ἃ - - 

ἢ ὅσα πάντες ἴσασιν’ οἱ δὲ οἷοίπερ ὑμεῖς ἄνδρες 
' Χ Ἂ , ΄ ς 

πολλάκις καὶ τὰ βουλευόμενα καταμανθάνουσιν. οἱ 
᾿ ΕΝ ἽἿ Ν ᾿ “2 ᾽ ͵΄ ᾿ ͵ ἢ 

μὲν δὴ Ἰνδοὶ ἡδέως ἀκούσαντες καὶ ξενισθέντες τότε 
Α "Δ Ὁ 

παρὰ Κύρῳ, συσκευασάμενοι τῇ ὑστεραίᾳ ἐπορεύοντο, 
- , 5᾽ ΓΥᾺ δ » ὑποσχόμενοι ἢ μὴν μαθόντες ὅσα ἂν δύνωνται πλεῖστα 
ἐκ τῶν πολεμίων ἥξειν ὡς δυνατὸν τάχιστα. 

ΕΧΟΟ]]οηῦ σπδυδοίου οἵ [Π6 Ῥουβίδι ἃγιηγ. 

΄ ᾿ -“ ἊΨ 7 

Ὁ δὲ Κῦρος τά τε ἄλλα εἰς τὸν πόλεμον παρεσκευ- 
΄“ Χ Χ 

ἄάζετο μεγαλοπρεπῶς, ὡς δὴ ἀνὴρ οὐδὲν σμικρὸν ἐπι- 
-“ ω Χ , κᾺ “ - 

νοῶν πράττειν, ἐπεμελεῖτο δὲ οὐ μόνον ὧν ἔδοξε τοῖς 
συμμάχοις, ἀλλὰ καὶ ἔριν ἐνέβαλλε πρὸς ἀλλήλους 

-" [ά τὰ 8 ἐπ, “ Ν » , 

τοῖς φίλοις ὅπως αὐτοὶ ἕκαστοι φανοῦνται καὶ εὐοπλό- 
’ 

τατοι καὶ ἱππικώτατοι καὶ ἀκοντιστικώτατοι καὶ τοξι- 
7 ᾿ , “ Ν 3 ΄ ᾽ Ἁ 

κώτατοι καὶ φιλοπονώτατοι. ταῦτα δὲ ἐξειργάξετο ἐπὶ 
“ Ἁ 

τὰς θήρας ἐξάγων καὶ τιμῶν τοὺς κρατίστους ἕκαστα" 
ἃ ς ῇ 

καὶ τοὺς ἄρχοντας δὲ οὺς ἑώρα ἐπιμελομένους τούτου 
“ ν, “ Ν 

ὅπως οἱ αὐτῶν κράτιστοι ἔσονται στρατιῶται, καὶ 
΄ »“ , Ἁ , ᾽ “ 

τούτους ἐπαινῶν τε παρώξυνε καὶ χαριζόμενος αὐτοῖς 
, - ᾽ν ς ᾿ 

ὅ τι δύναιτο. εἰ δέ ποτε θυσίαν ποιοῖτο καὶ ἑορτὴν 
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Μ ἃ Ι] ΄ “ “ ΄ »“Ἤ Μ 

ἄγοι, καὶ ἐν ταύτῃ ὅσα πολέμου ἕνεκα μελετῶσιν ἄν- 

θρωποι πάντων τούτων ἀγῶνας ἐποίει καὶ ἄθλα τοῖς 
νικῶσι μεγαλοπρεπῶς ἐδίδου, καὶ ἣν πολλὴ εὐθυμία 
᾽ Ἂ 

ἐν τῷ στρατεύματι. 

Νοροτί οἵ [με Τηάδη5, ἀηα 105 οἴθοί. 

Ἐπεὶ δὲ οὕτω διακειμένων ἦλθον οἱ Ἰνδοὶ ἐκ τῶν 
τ, , Ἂ “Ὁ 

πολεμίων οὺς ἐπεπόμφει Κῦρος ἐπὶ κατασκοπῆ, καὶ 
ἔλεγον ὅτι Κροῖσος μὲν ἡγεμὼν καὶ στρατηγὸς πάντων 
ἡὑρημένος εἴη τῶν πολεμίων, δεδογμένον δ᾽ εἴη πᾶσι 
τοῖς συμμάχοις βασιλεῦσι πάσῃ τῇ δυνάμει ἕκαστον 
παρεῖναι, χρήματα δὲ εἰσφέρειν πάμπολλα, ταῦτα δὲ 
τελεῖν καὶ μισθουμένους οὺς δύναιντο καὶ δωρουμένους 

΄, 5» Χ Ἁ “4 53 Ἁ Ν οἷς δέοι, ἤδη δὲ καὶ μεμισθωμένους εἶναι πολλοὺς μὲν 
“ , “ 

Θρᾳκῶν μαχαιροφόρους, Αἰγυπτίους δὲ προσπλεῖν" καὶ 
» Χ ΕΝ » » ΄ Ἁ 3 ΄ 

ἀριθμὸν ἔλεγον εἰς δώδεκα μυριάδας σὺν ἀσπίσι ποδή- 
ρεσι καὶ δόρασι μεγάλοις, οἷάπερ καὶ νῦν ἔχουσι, καὶ 
κοπίσι' προσπλεῖν δὲ καὶ Κυπρίων στράτευμα" παρεῖ- 

5 ἢ Δ Υ͂ Ν 4 3 ᾿Α Ν 

γαι δ᾽ ἤδη Κίλικας πάντας καὶ Φρύγας ἀμφοτέρους καὶ 
“Δυκάονας καὶ Παφλαγόνας καὶ Καππαδόκας καὶ '4ρα- 

,ὔ Ν , Ν Χ [οὶ [οὶ Υ 
βίους καὶ Φοίνικας καὶ σὺν τῷ Βαβυλῶνος ἄρχοντι 
τοὺς ᾿Ασσυρίους, καὶ Ἴωνας δὲ καὶ Αἰολέας καὶ σχεδὸν 

ΑΝ Χ “ οἱ 5 ᾿, , Ε - πάντας τοὺς Ἕλληνας τοὺς ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ ἐποικοῦντας 
Ἁ , » 4 Ψ ῇ ἈΝ ΄-“ 

σὺν Κροίσῳ ἠναγκάσθαι ἕπεσθαι, πεπομφέναι δὲ Κροῖ- 
ὙΨΥ , ν ΓΡΟΤΝ ΄ 

σον καὶ εἰς Λακεδαίμονα περὶ ξυμμαχίας" συλλέγεσθαι 
Χ “ 

δὲ τὸ στράτευμα ἀμφὶ τὸν Πακτωλὸν ποταμὸν, προΐ- 
΄ 7 “ 

έναι δὲ μέλλειν αὐτοὺς εἰς Θύμβραρα, ἔνθα καὶ νῦν ὁ 
σύλλογος τῶν ὑπὸ βασιλέα βαρβάρων τῶν κάτω 

“Ὁ ΄ “ 

Συρίας, καὶ ἀγορὰν πᾶσι παρηγγέλθαι ἐνταῦθα κομί- 
ς 

ζειν' σχεδὸν δὲ τούτοις ταὐτὰ ἔλεγον καὶ οἱ αἰχμά- 
λωτοι ἐπεμελεῖτο γὰρ καὶ τούτου ὁ Κῦρος ὅπως 
ς ἢ 3. ν δ ΄ θ , ἐὰν δὲ 

ἁλίσκοιντο παρ ὧν ἔμελλε πεύσεσθαι τι" ἔπεμπε ὃὲ 
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Ἁ ΄ὔ ᾽ , ΄ ε ᾽ , ξ 

καὶ δούλοις ἐοικότας κατασκόπους ὡς αὐτομόλους" ὡς 
5 “ ; ς Ν [ο ΄ 5 

οὖν ταῦτα ἤκουσεν ὁ στρατὸς τῷ Κύρῳ, ἐν φροντίδι 
ἐγένετο, ὥσπερ εἰκὸς, καὶ ἡσυχαίτεροί τε ἢ ὡς εἰώθεσαν 

4 ,ὔ » ΄ 2 ΄, }] ΠΩ , διεφοίτων, φαιδροί τε οὐ πάνυ ἐφαίνοντο, ἐκυκλοῦντό 
Ν νυ ὦ, ΄ ᾽ ΄ Ε ΄, Χ 

τε καὶ μεστὰ ἣν πάντα ἀλλήλους ἐρωτώντων καὶ δια- 
7 , Α 

λεγομένων περὶ τούτων. 

ϑρθθοι οὗ Ογσιιβ, ρίνιηρ αἰ ΓΟ ΟΠ ἴοσ {Π6 τηᾶτγοῇ. 

Ἄ ὃ Α ς Χ ᾿ Ά, Ἁ Ζ Ν 
νδρες ξύμμαχοι, αἱ μὲν ψυχαὶ καὶ τὰ σώματα καὶ 

ὺ ὅπλα οἷς δεή σθαι ἐκ πολλοῦ ἡμῖν σὺν θεῷ τὰ ὅπλα οἷς δεήσει χρῆσ ἡμ ῷ 
“ ἂ » ΄ “Ὁ ᾽ Ὗ .«.οχ 

παρεσκεύασται" νῦν δὲ τὰ ἐπιτήδεια δεῖ εἰς τὴν ὁδὸν 
΄»“ ΄ι ι « ΄ 

συσκευάξεσθαι αὐτοῖς τε ἡμῖν καὶ ὁπόσοις τετράποσι 
“ δ ΄“ ΝΝ 

χρώμεθα μὴ μεῖον ἢ εἴκοσιν ἡμερῶν. ἐγὼ γὰρ λογιζό- 
7 3 “ 

μενος εὑρίσκω πλεόνων ἢ πεντεκαίδεκα ἡμερῶν ἐσομέ- 
γὴν ὁδὸν, ἐν ἡ οὐδὲν εὑρήσομεν τῶν ἐπιτηδείων" 

2 “ Χ Ν ς Χ “- 

ἀνεσκεύασται γὰρ τὰ μὲν ὑφ᾽ ἡμῶν, τὰ δὲ ὑπὸ τῶν 
5 Ἁ - 

πολεμίων ὅσα ἠδύναντο. συσκευάζεσθαι οὖν χρὴ σῖῦτον 
Ν γ πο 

μὲν ἱκανόν: ἄνευ γὰρ τούτου οὔτε μάχεσθαι οὔτε ζῆν 
3 “ δυναίμεθ᾽ ἄν' οἶνον δὲ τοσοῦτον ἕκαστον ἔχειν χρὴ 

“ “ - 

ὅσος ἱκανὸς ἔσται ἐθίσαι ἡμᾶς αὐτοὺς ὑδροποτεῖν" 
Ἁ Ἁ Ψ, [ο « “ », » ἃ ϑΒι νον ΓΑ πολλὴ γὰρ ἔσται τῆς ὁδοῦ ἄοινος, εἰς ἣν οὐδ᾽ ἂν πάνυ 

5 3 πολὺν οἶνον συσκευασώμεθα, διαρκέσει. ὡς οὖν μὴ 
3 

ἐξαπίνης ἄοινοι γενόμενοι νοσήμασι περιπίπτωμεν, 
ἐν Ὰ “ἐν δεν ᾿ ἢ “ ὔ “- “2 5" , ὧδε χρὴ ποιεῖν" ἐπὶ μὲν τῷ σίτῳ νῦν εὐθὺς ἀρχώμεθα 

, τι “ ,᾿ 7 “ Χ πίνειν ὕδωρ' τοῦτο γὰρ ἤδη ποιοῦντες οὐ πολὺ μετα- 
“ ᾿ Ὰ Ψ ᾽ “ Ὁ βαλοῦμεν. καὶ γὰρ ὅστις ἀλφιτοσιτεῖ, ὕδατι μεμιγ- 

7 » “Ἂ δι 

μένην ἀεὶ τὴν μᾶζαν ἐσθίει, καὶ ὅστις ἀρτοσιτεῖ, ὕδατι 
δεδε ῇ, Ν » Ν ᾿ «ς θὰ δὲ 4 θ᾽ υμένον τὸν ἄρτον, καὶ τὰ ἑφθὰ δὲ πάντα με 
, “Ὁ ἴω, ᾽ 

ὕδατος τὰ πλεῖστα ἐσκεύασται. μετὰ δὲ τὸν σῖτον ἐὰν 
9 - οἶνον ἐπιπίνωμεν, οὐδὲν μεῖον ἔχουσα ἡ ψυχὴ ἀνα- 

παύσεται. ἔπειτα δὲ καὶ τοῦ μετὰ δεῖπνον ἀφαιρεῖν 
᾿ ἃ , ᾿ ; 

χρὴ; ἕως ἂν λάθωμεν ὑδροπόται γενόμενοι. ἡ γὰρ κατὰ 
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᾿ 
κ ᾿ ΝΥ ΄ ,ὔ 

μικρὸν παράλλαξις πᾶσαν ποιεῖ φύσιν ὑποφέρειν τὰς 
7 ΄ ᾿ ἈΦ Ἁ ᾽ , ς [ω Ἁ 

μεταβολάς: διδάσκει δὲ καὶ ὁ θεὸς, ἀπάγων ἡμᾶς κατὰ 
͵ “ “ 3 τ 

μικρὸν ἔκ τε τοῦ χειμῶνος εἰς τὸ ἀνέχεσθαι ἰσχυρὰ 
΄ “ “ 

θάλπη καὶ ἐκ τοῦ θάλπους εἰς τὸν ἰσχυρὸν χειμῶνα" 
ἃ ὰ "Ὁ “ 

ὃν χρὴ μιμουμένους εἰς ὃ δεῖ ἐλθεῖν προειθισμένους 
«ς “Ὁ -“ ο 

ἡμᾶς ἀφικνεῖσθαι. καὶ τὸ τῶν στρωμάτων δὲ βάρος εἰς 
λ “- 

τὰ ἐπιτήδεια καταδαπανᾶτε' τὰ μὲν γὰρ ἐπιτήδεια 
περιττεύοντα οὐκ ἄχρηστα ἔσται: στρωμάτων δὲ ἐν- 
δε θ “ Ἁ ὃ , Ε ᾽ ἡὃ Δ θ ὃ ́ ᾿ 3 δὲ εηθέντες μὴ δείσητε ὡς οὐχ ἡδέως καθευδήσετε" εἰ δὲ 

᾿ ᾿] ΕΥ̓ 3 ““ 5 ᾿ “ 5 Ν ) ΄' μὴ, ἐμὲ αἰτιᾶσθε. ἐσθὴς μέντοι ὅτῳ ἐστὶν ἀφθονωτέρα 
παροῦσα, πολλὰ καὶ ὑγιαίνοντι καὶ κάμνοντι ἐπικουρεῖ. 
ΝΜ δ 4 ΄ « 5. Ν )» ““ 7 Ν , ὄψα δὲ χρὴ συνεσκευάσθαι ὅσα ἐστὶν ὀξέα καὶ δριμέα 

ἴω ΄. 

καὶ ἁλμυρά: ταῦτα γὰρ ἐπὶ σῖτόν τε ἄγει καὶ ἐπὶ 
“ ᾽ “ [ὦ 3 15 ͵ » ᾽ , ὩΨ 

πλεῖστον ἀρκεῖ. ὅταν δ᾽ ἐκβαίνωμεν εἰς ἀκέραια, ὅπου 
ἤδη εἰκὸς ἡμᾶς σῖτον λαμβάνειν, χειρομύλας χρὴ αὐτό- 

- ’ Ἂ 

θεν παρασκευάσασθαι αἷς σιτοποιησόμεθα' τοῦτο γὰρ 
“ “" “ 9 

κουφότατον τῶν σιτοποιϊκῶν ὀργάνων. συνεσκευάσθαι 
Ἁ - “ ͵ 

δὲ χρὴ καὶ ὧν ἀσθενοῦντες δέονται ἄνθρωποι" τούτων 
ἢ Ἃ ᾿, 7, 

γὰρ ὁ μὲν ὄγκος μικρότατος, ἢν δὲ τύχη τοιαύτη γένη- 
ἣ Ν . 

ται, μάλιστα δεήσει. ἔχειν δὲ χρὴ καὶ ἱμάντας" τὰ 
“ Ἁ ΄ ΄ν , 

γὰρ πλεῖστα καὶ ἀνθρώποις καὶ ἵπποις ἱμᾶσιν ἤρτηται" 
᾿ Ἀ , “Ὁ ι 

ὧν κατατριβομένων καὶ ῥηγνυμένων ἀνάγκη ἀργεῖν, ἢν 
μή τις ἔχη περίζυγα. ὅστις δὲ πεπαίδευται καὶ παλτὸν 
ξύσασθαι, ἀγαθὸν καὶ ξυήλης μὴ ἐπιλαθέσθαι. ἀγαθὸν 
δὲ καὶ ῥίνην φέρεσθαι' ὁ γὰρ λόγχην ἀκονῶν ἐκεῖνος 
καὶ τὴν ψυχήν τὶ παρακονᾷ' ἔπεστι γάρ τις αἰσχύνη 

“ 3 ͵ ἃ Ἁ Ν , 

λόγχην ἀκονῶντα κακὸν εἶναι. ἔχειν δὲ χρὴ καὶ ξύλα 
ὔ νὴ [γ Χ ς ͵ ὰ » Ἁ ἴω 

περίπλεα καὶ ἅρμασι καὶ ἁμάξαις" ἐν γὰρ πολλαῖς 
Ξ 

πράξεσι πολλὰ ἀνάγκη καὶ τὰ ἀπαγορεύοντα εἶναι. 
ἔχειν δὲ δεῖ καὶ τὰ ἀναγκαιότατα ὄργανα ἐπὶ ταῦτα 

“ ’ 

πάντα οὐ γὰρ πανταχοῦ χειροτέχναι παραγίγνονται" 
ΕἾ ἢ. χδὲνὉ. «ὁ 7 2 ΄ 3 7 Ν Ν 2 ε 

τὸ δ᾽ ἐφ᾽ ἡμέραν ἀρκέσον ὀλίγοι τινὲς οὗ οὐχ ἱκανοὶ 
“ ἈΝ Ἁ ἈΝ " 5 , Ἁ 

ποιῆσαι. ἔχειν δὲ χρὴ καὶ ἄμην καὶ σμινύην κατὰ 
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“ ΕΔ Ἁ : Χ ΄ πον ,ὔ Ν 

ἅμαξαν ἑκάστην, καὶ κατὰ τὸ νωτοφόρον δὲ ἀξίνην καὶ 
δρέπανον" ταῦτα γὰρ καὶ ἰδίᾳ ἑκάστῳ χρήσιμα καὶ 
ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ πολλάκις ὠφέλιμα γίγνεται. τὰ μὲν 

5 ᾽ Ἃ , ι δῆς ͵ ἴω « , 5 

οὖν εἰς τροφὴν δέοντα οἱ ἡγεμόνες τῶν ὁπλοφόρων ἐξε- 

τάζετε τοὺς ὑφ᾽ ὑμῖν αὐτοῖς" οὐ γὰρ δεῖ παριέναι ὅτου 
ἄν τις τούτων δέηται; ἡμεῖς γὰρ τούτων ἐνδεεῖς ἐσό- 

ἃ ᾿Ὶ Ἃ ΝΕ ΄ ΄ », ς ““ 4 “ μεθα. ἃ δὲ καὶ τὰ ὑποζύγια κελεύω ἔχειν, ὑμεῖς οἱ τῶν 
, 

σκενοφόρων ἄρχοντες ἐξετάζετε, καὶ τὸν μὴ ἔχοντα κα- 
τασκευάζεσθαι ἀναγκάζετε. ὑμεῖς δ᾽ αὖ οἱ τῶν ὁδοποιῶν 
», 7 “ 

ἄρχοντες ἔχετε μὲν ἀπογεγραμμένους παρ᾽ ἐμοῦ τοὺς 
ἀποδεδοκιμασμένους καὶ τοὺς ἐκ τῶν ἀκοντιστῶν καὶ 
τοὺς ἐκ τῶν τοξοτῶν καὶ τοὺς ἐκ τῶν σφενδονητῶν" 
τούτων δὲ τοὺς μὲν ἀπὸ τῶν ἀκοντιστῶν χρὴ πέλε- 
κυν ἔχοντας ξυλοκόπον ἀναγκάζειν στρατεύεσθαι, τοὺς 
δ᾽ ἀπὸ τῶν τοξοτῶν σμινύην, τοὺς δ᾽ ἀπὸ τῶν σφεν- 
δονητῶν ἄμην᾽ τούτους δὲ ἔχοντας ταῦτα πρὸ τῶν ἅμα- 

ἴω] Ἄν ΑΨ ΄ “ δ" 7 ς “Δ ξῶν κατὰ ἴλας πορεύεσθαι, ὅπως ἤν τι δέῃ ὁδοποιΐας, 
᾽ Ἁ » Χ Φ ᾿ ) Ἀ " “ [ς 5 “ 

εὐθὺς ἐνεργοὶ ἦτε, καὶ ἐγὼ ἤν τι δέωμαι, ὅπως εἰδῶ 
« -“ 7 Ἷ [ δ Ν Ἁ δὶ ὁπόθεν δεῖ λαβόντα τούτοις χρῆσθαι. ἄξω δὲ καὶ τοὺς 
3 “ Ἂ ς ͵7 Ἃ “Ὁ 5 Υ 2 

ἐν τῇ στρατιωτικῇ ἡλικίᾳ ξὺν τοῖς ὀργάνοις χαλικέας τε 
Ἁ Ω 3, καὶ τέκτονας καὶ σκντοτόμους, ὅπως ἄν τι δέῃ καὶ 

, Ἂ ᾽ “Ὁ “Ὁ Ν » " 
τοιούτων τεχνῶν ἐν Τῇ στρατιᾷ, μηδὲν ἐλλέπηται. 

Φ ς Ὡ Ἀ ἃ ᾽ οὗτοι δὲ ὁπλοφόρου μὲν τάξεως ἀπολελύσονται, ἃ ὃ 
Ψ ,ὔ “Ὁ » “ ς “ » “Ὁ ἐπίστανται, τῷ βουλομένῳ μισθοῦ ὑπηρετοῦντες ἐν τῷ 

͵ "“ἷ Ἃ , 7 [ά τεταγμένῳ ἔσονται. ἢν δέ τις καὶ ἔμπορος βούληται 
σ΄ - “ ἕπεσθαι πωλεῖν τι βουλόμενος, τῶν μὲν προειρημένων 
ἡμερῶν τὰ ἐπιτήδεια ἔχειν ἤν τι πωλῶν ἁλίσκηται, 

ς 

πάντων στερήσεται" ἐπειδὰν δ᾽ αὗται παρέλθωσιν αἱ 
4 “ ΄ “ Ἃ ΄ “ Ν.. ,“" ἡμέραι, πωλήσει ὅπως ἂν βούληται. ὅστις δ᾽ ἂν τῶν 
ἐμπόρων πλείστην ἀγορὰν παρέχων φαίνηται, οὗτος 
καὶ παρὰ τῶν ξυμμάχων καὶ παρ᾽ ἐμοῦ δώρων καὶ 
τιμῆς τεύξεται. εἰ δέ τις χρημάτων προσδεῖσθαι νομίζει 

᾽ Ἁ “ 

εἰς ἐμπολὴν, γνωστῆρας ἐμοὶ προσαγαγὼν καὶ ἐγγνυη- 

Ω 
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τὰς ἣ μὴν πορεύεσθαι σὺν τῇ στρατιᾷ, λαμβανέτω ὧν 
ἡμεῖς ἔχομεν. ἐγὼ μὲν δὴ ταῦτα προαγορεύω" εἰ δέ τίς 
τι καὶ ἄλλο δέον ἐνορᾷ, πρὸς ἐμὲ σημαινέτω. καὶ ὑμεῖς 
μὲν ἀπιόντες συσκευάζξεσθε, ἐγὼ δὲ θύσομαι ἐπὶ τῇ 
ὁρμῇ" ὅταν δὲ τὰ τῶν θεῶν καλῶς ἔχῃ, σημανοῦμεν. 
παρεῖναι δὲ χρὴ ἅπαντας τὰ προειρημένα ἔχοντας εἰς 
τὴν τεταγμένην χώραν πρὸς τοὺς ἡγεμόνας ἑαυτῶν. 
ὑμεῖς δὲ οἱ ἡγεμόνες τὴν ἑαυτοῦ ἕκαστος τάξιν εὐτρεπι- 

σάμενος πρὸς ἐμὲ πάντες συμβάλλετε, ἵνα τὰς ἑαυτῶν 
ἕκαστοι χώρας καταμάθητε. 

Εὐαυϊριποηΐ οὗ {Ππ6 ἃυτν ἴῸΓ Ὀδ.]16. 

Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ πρωὶ Κῦρος μὲν ἐθύετο, ὁ δ᾽ ἄλλος 
στρατὸς ἀριστήσας καὶ σπονδὰς ποιησάμενος ἐξωπλί- 

ἕζετο πολλοῖς μὲν καὶ καλοῖς χιτῶσι, πολλοῖς δὲ καὶ 
καλοῖς θώραξι καὶ κράνεσιν: ὥπλιζον δὲ καὶ ἵππους 
προμετωπιδίοις καὶ προστερνιδίοις" καὶ τοὺς μὲν μο- 
νύίππους παραμηριδίοις, τοὺς δ᾽ ὑπὸ τοῖς ἅρμασιν ὄντας 
παραπλευριδίοις" ὥστε ἤστραπτε μὲν χαλκῷ, ἤνθει δὲ 
φοινικίσι πᾶσα ἡ στρατιά. 

Τηϊξογοείίηρ βοὴ Ὀοΐνθθηῃ Ῥδηΐῃθα, ἃ Ὀθδυῦ τι] 
σαρίϊνο, δηἃ ΠῸΥ πυβθᾶηά Αὐτδάδίαβ, ργθνίοιιβ ἴο ἢΪ8 
Ἰοϊηΐηρ [6 ΔΙΊΩΥ. 

Ν “- ᾽ν ΄ ᾿ Ν ΠΣ: Ψ ᾿ 
Καὶ τῷ Αβραδάτᾳ δὲ τὸ τετράῤῥυμον ἅρμα καὶ 

“ ᾽ ᾿ ΄ὕ , , » . ΟΟΨ . 
ἵππων ὀκτὼ παγκάλως ἐκεκόσμητο. ἐπεὶ δ᾽ ἔμελλε τὸν 

“- ΩΥ ΄ 3 “ 

λινοῦν θώρακα, ὃς ἐπιχώριος ἦν αὐτοῖς, ἐνδύεσθαι, 
προσφέρει αὐτῷ ἡ Πάνθεια χρυσοῦν, καὶ χρυσοῦν κρά- 

Ψ’ 

νος καὶ περιβραχιόνια καὶ ψέλια πλατέα περὶ τοὺς 
καρποὺς τῶν χειρῶν καὶ χιτῶνα πορφυροῦν ποδήρη 

Ν Ν , “- “ 
στολιδωτὸν τὰ κάτω καὶ λόφον ὑακινθινοβαφῆ" ταῦτα 
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δ᾽ ἐποιήσατο λάθρᾳ τοῦ ἀνδρὸς ἐκμετρησαμένη τὰ ἐκεί- ἐποιή ρᾳ τοῦ ἀνδρὸς ἐκμετρησαμένη ὦ 
“ « Ν δὼ. Χ ᾿] ΄ “ Χ 2 ΄ Ἁ 

γου ὅπλα. ὁ δὲ ἰδὼν ἐθαύμασέ τε καὶ ἐπήρετο τὴν 
Πάνθειαν, Σὺ δήπου, ὦ γύναι, συγκόψασα τὸν σαυτῆς 
κόσμον τὰ ὅπλα μο! ἐποιήσω; Μὰ Δί᾽, ἔφη ἡ Πάνθεια, 
οὔκουν τόν γε πλείστου ἄξιον: σὺ γὰρ ἔμοιγε, ἢν καὶ 
τοῖς ἄλλοις φανῇς οἵόσπερ ἐμοὶ δοκεῖς εἶναι, μέγιστος 

ἤ ΕΝ “ Ν ΄ [4 ΜΝ Ἁ [τ κόσμος ἔσῃ. ταῦτα δὲ λέγουσα ἅμα ἐνέδυε τὰ ὅπλα, 
καὶ λανθάνειν μὲν ἐπειρᾶτο, ἐλείβετο δὲ αὐτῇ τὰ δάκ- 
ρυα κατὰ τῶν παρειῶν. 

» , 

Ἐπεὶ δὲ καὶ πρόσθεν ὧν ἀξιοθέατος ὁ ᾿Αβραδάτας 
ὡπλίσθη τοῖς ὅπλοις τούτοις, ἐφάνη μὲν κάλλιστος καὶ 
ἐλευθεριώτατος, ἅτε καὶ τῆς φύσεως ὑπαρχούσης" λα- 
βὼν δὲ παρὰ τοῦ ὑφηνιόχου τὰς ἡνίας παρεσκευάζετο 

φ ᾽ δ ) νι ὌΠ ᾳ«ᾳ{' » . ᾿ς ᾿ « ᾿, 

ὡς ἀναβησόμενος ἤδη ἐπὶ τὸ ἅρμα. ἐν δὲ τούτῳ ἡ Πάν- 

θεια ἀποχωρῆσαι κελεύσασα τοὺς παρόντας πάντας 
ἔλεξεν, ᾿4λλ᾽ ὅτε μὲν, ὦ ᾿Αβραδάτα, εἴ τις καὶ ἄλλη 
πώποτε γυνὴ τὸν ἑαυτῆς ἄνδρα μεῖζον τῆς ἑαυτῆς 
ψυχῆς ἐτίμησεν, οἶμαί σε γυγνώσκειν ὅτι καὶ ἐγὼ μία 
τούτων εἰμί. τί οὖν ἐμὲ δεῖ καθ᾽ ἕν ἕκαστον λέγειν; τὰ 
γὰρ ἔργα οἶμαί σοι πιθανώτερα παρεσχῆσθαι τῶν νῦν 
λεχθέντων λόγων. ὅμως δὲ οὕτως ἔχουσα πρός σε 
ὥσπερ σὺ οἶσθα, ἐπομνύω σοι τὴν ἐμὴν καὶ σὴν φιλίαν 
φ Ψ ψ' Ἅ, Ἶ, Ἃ Α “Ὁ: ᾽ Ν » “ 

ἢ μὴν ἐγὼ βούλεσθαι ἂν μετὰ σοῦ ἀνδρὸς ἀγαθοῦ 
γενομένου κοινῇ γῆν ἐπιέσασθαι μᾶλλον ἢ ζῆν μετ᾽ 
αἰσχυνομένου αἰσχυνομένη: οὕτως ἐγὼ καὶ σὲ τῶν 

7] “". 9 Ν » ΄. Ἂς Γω Χ ΄ 

καλλίστων καὶ ἐμαυτὴν ἠξίωκα. καὶ Κύρῳ δὲ μεγάλην 
Ἁ “ “ ξ ΄, 

τινὰ δοκῶ ἡμᾶς χάριν ὀφείλειν, ὅτε με αἰχμάλωτον 
γενομένην καὶ ἐξαιρεθεῖσαν ἑαυτῷ οὔτε με ὡς δούλην 
δ ΄ “ " ς ᾽ ͵ ᾿ » ἧς τὶ “ ἠξίωσε κεκτῆσθαι οὔτε ὡς ἐλευθέραν ἐν ἀτίμῳ ὀνόματι, 
διεφύλαξε δὲ σοὶ ὥσπερ ἀδελφοῦ γυναΐκω λαβών. 

«ς “ - 

Ἢ μὲν ταῦτα εἶπεν" ὁ δὲ ᾿Αβραδάτας ἀγασθεὶς τοῖς 
4 Ν ᾿ κε [οὶ - Ε] ΄, Ύ 

λόγοις καὶ θιγὼν αὐτῆς τῆς κεφαλῆς, ἀναβλέψας εἰς 
Ἀ ᾽ Ν Ε] Ψ ᾽ ᾽ Ω κ᾿ 7 Ν τὸν οὐρανὸν ἐπεύξατο, λλ᾽, ὦ Ζεῦ μέγιστε, δος μοι 
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φανῆναι ἀξίῳ μὲν Πανθείας ἀνδρὶ, ἀξίῳ δὲ καὶ Κύρον 
φίλῳ τοῦ ἡμᾶς τιμήσαντος. ταῦτ᾽ εἰπὼν κατὰ τὰς θύ- 
ρας τοῦ ἁρματείου δίφρου ἀνέβαινεν ἐπὶ τὸ ἅρμα. ἐπεὶ 
δὲ ἀναβάντος αὐτοῦ κατέκλεισε τὸν δίφρον ὁ ὑφηνίοχος, 

᾽ Μ ς 4 Ὁ Ἂ », » . , 

οὐκ ἔχουσα ἡ Πάνθεια πῶς ἂν ἔτι ἄλλως ἀσπάσαιτο 
. Ἀ Ν , ἈΝ [2] Ν , ΝΜ 

αὐτὸν, κατεφίλησε τὸν δίφρον" καὶ τῷ μὲν προήει ἤδη 
τὸ ἅρμα, ἡ δὲ λαθοῦσα αὐτὸν συνεφείπετο, ἕως ἐπιστρα- 

φεὶς καὶ ἰδὼν αὐτὴν ὁ Ἀβραδάτας εἶπε, Θάῤῥει, Πάν- 
θεια, καὶ χαῖρε καὶ ἄπιθι ἤδη. ἐκ τούτου δὴ οἱ εὐνοῦχοι 

καὶ αἱ θεράπαιναι λαβοῦσαι ἀπῆγον αὐτὴν εἰς τὴν 
ἁρμάμαξαν καὶ κατακλίναντες κατεκάλυψαν τῇ σκηνῇ. 

“ ἘΚ Ὸ, δ “ ΄ γο 5 οἱ δὲ ἄνθρωποι καλοῦ ὄντος τοῦ θεάματος τοῦ ᾿Αβρα- 
δάτου καὶ τοῦ ἅρματος οὐ πρόσθεν ἐδύναντο θεάσασθαι 

᾽ Ν εἴ Ἁ ͵ }] » 

αὐτὸν πρὶν ἡ Πάνθεια ἀπῆλθεν. 

ῬγΘ Ιλ] 1165 ἴο {Π6 Θηρδροιη θη. 

ς Ν ᾿ ᾽ 7 »-» - » ᾿Ἶ Ἁ 

Οἱ μὲν δὴ εὐξάμενοι τοῖς θεοῖς ἀπήεσαν πρὸς τὰς 
“Ὁ Ν ΄, “Ὁ ᾽ ᾿ 

τάξεις" τῷ δὲ Κύρῳ καὶ τοῖς ἀμφ᾽ αὑτὸν προσήνεγκαν 
“ Ὁ "ἢ Ω 

οἱ θεράποντες ἐμφαγεῖν καὶ ἐμπιεῖν ἔτι οὖσιν ἀμφὶ τὰ 
΄ “ Σ ς Ν 

ἱερά. ὁ δὲ Κῦρος ὥσπερ εἶχεν ἑστηκὼς ἀπαρξάμενος 
ἠρίστα καὶ μετεδίδου ἀεὶ τῷ μάλιστα δεομένῳ: καὶ 

7ὔ Ἁ ᾽ 4 " Ἂ «. », ε ς Ν 

σπείσας καὶ εὐξάμενος ἔπιε, καὶ οἱ ἄλλοι δὲ οἱ περὶ 
Χ Ἁ “ 2 

αὐτὸν οὕτως ἐποίουν. μετὰ δὲ ταῦτα αἰτησάμενος Δία 
- ῇ μν Χ “ ΄ 

πατρῷον ἡγεμόνα εἶναι καὶ σύμμαχον ἀνέβαινεν ἐπὶ 
Ν “4 Ν Ἁ » » ς εὖ Ἵ ,ὔ ξ 7 

τὸν ἵππον καὶ τοὺς ἀμφ᾽ αὑτὸν ἐκέλευσεν. ὡπλισμένοι 
Ἂ' Ν “ “ “ 

δὲ πάντες ἦσαν οἱ περὶ τὸν Κῦρον τοῖς αὐτοῖς Κύρῳ 
“ “ , "“ 

ὅπλοις, χιτῶσι φοινικοῖς, θώραξι χαλκοῖς, κράνεσι 
ἕω “ 7 [ο] “" 

χαλκοῖς, λόφοις λευκοῖς, μαχαίραις, παλτῷ κρανεΐνῳ 

ἑνὶ ἕκαστος, οἱ δὲ ἵπποι προμετωπιδίοις καὶ προστερ- 
Ν “ ω ε Ἁ “ νιδίοις καὶ παραμηριδίοις χαλκοῖς" τὰ δ᾽ αὐτὰ ταῦτα 

παραμηρίδια ἢν καὶ τῷ ἀνδρί: τοσοῦτον μόνον διέφερον 
τὰ Κύρου ὅπλα ὅτι τὰ μὲν ἄλλα ἐκέχριστο τῷ ρ μ ΧΡ τῳ χρυσο- 
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“- , . Χ ᾿ “ “ , 

εἰδεῖ χρώματι, τὰ δὲ Κύρου ὅπλα ὥσπερ κάτοπτρον 
, Φ ἐξέλαμπεν. ἐπεὶ δὲ ἀνέβη καὶ ἔστη ἀποβλέπων ἧπερ 

7 « ᾿᾿ 

ἔμελλε πορεύεσθαι, βροντὴ δεξιὰ ἐφθέγξατο" ὁ δ᾽ εἶπεν, 
« ’ ͵ὔ 5 “ “ μ᾿ ᾳ μ ᾿ 2 

Ἑ ψομεθά σοι, ὦ Ζεῦ μέγιστε. καὶ ὡρμᾶτο μὲν ἐν 
ἊΨ 7 ᾿ “ Ν Ἁ ς , 

δεξιᾷ ἔχων Χρυσάντων τὸν ἵππαρχον καὶ τοὺς ἱππέας, 
3 Ἂ » Ν ΄ ΄ 

ἐν ἀριστερᾷ δὲ ᾿Αρσάμαν καὶ τοὺς πεζούς. παρηγγύησε 
Χ - - ο 3 δὲ παρορᾶν πρὸς τὸ σημεῖον καὶ ἐν ἴσῳ ἕπεσθαι" ἣν δὲ 
᾽ [ο] Ν - “ , ω 

αὐτῷ τὸ σημεῖον ἀετὸς χρυσοῦς ἐπὶ δόρατος μακροῦ 
3 “- “ -“ “ ἀνατεταμένος. καὶ νῦν δ᾽ ἔτι τοῦτο τὸ σημεῖον τῷ 
Περσῶν βασιλεῖ διαμένει. πρὶν δὲ ὁρᾶν τοὺς πολε- 

“ μίους εἰς τρὶς ἀνέπαυσε τὸ στράτευμα. 
3 , 
Ἐπεὶ δὲ παρεληλύθεσαν ὡς εἴκοσι σταδίους, ἤρ-- 

χοντο ἤδη τὸ τῶν πολεμίων στράτευμα ἀντιπροσιὸν 
»“ ς 5 -“ “»ἅ»Ἅ “Δ Ὕ τ » ͵ 

παρορᾶν. ὡς δ᾽ ἐν τῷ καταφανεῖ πάντες ἀλλήλοις ἐγέ- 

γοντο καὶ ἔγνωσαν οἱ πολέμιοι πολὺ ἑκατέρωθεν ὑπερ- 
φαλαγγοῦντες, στήσαντες τὴν αὑτῶν φάλαγγα, οὐ γὰρ 
» » ᾿ κ᾿ Ἀν, ἀνῇ γ ΄ 
ἐστιν ἄλλως κυκλοῦσθαι, ἐπέκαμπτον εἰς κύκλωσιν, 
“ “ 

ὥσπερ γάμμα ἑκατέρωθεν τὴν ἑαυτῶν τάξιν ποιή- 
σαντες, ὡς πάντοθεν ἅμα μάχοιντο. 

Τὐποουταρσοιηθηΐ οὗ {πὸ 50] Ἰογβ ὈῪ Οὐυτιβ. 

Ταῦτ᾽ εἰπὼν καὶ ξύνθημα παρεγγυήσας Ζεὺς σώτηρ 
καὶ ἡγεμὼν ἐπορεύετο. μεταξὺ δὲ τῶν ἁρμάτων καὶ 
τῶν θωρακοφόρων διαπορευόμενος ὁπότε προσβλέψειέ 
τινας τῶν ἐν ταῖς τάξεσι, τοτὲ μὲν εἶπεν ἂν, Ὦ ἄνδρες, 

ὡς ἡδὺ ὑμῶν τὰ πρόσωπα θεάσασθαι, τοτὲ δ᾽ αὖ ἐν 
ἄλλοις ἂν ἔλεξεν, ζάρα ἐννοεῖτε, ἄνδρες, ὅτι ὁ νῦν ἀγών 
ἐστιν οὐ μόνον περὶ τῆς τήμερον νίκης, ἀλλὰ καὶ περὶ 
τῆς πρόσθεν ἣν νενικήκατε καὶ περὶ πάσης εὐδαιμονίας ; 
ἐν ἄλλοις δ᾽ ἂν προϊὼν εἶπεν, Ὦ ἄνδρες, τὸ ἀπὸ τοῦδε 
οὐδέν ποτε ἔτι θεοὺς αἰτιατέον ἔσται: παραδεδώκασι 
γὰρ ἡμῖν πολλά τε καὶ ἀγαθὰ κτήσασθαι: ἀλλ᾽, ὦ 
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»Μ 

ἄνδρες, ἀγαθοὶ γενώμεθα. κατ᾽ ἄλλους δ᾽ αὖ τοιάδε, 
Ἂ ἢ 

Ὁ) ἄνδρες, εἰς τίνα ποτ᾽ ἂν καλλίονα ἔρανον ἀλλήλους 
παρακαλέσαιμεν ἢ εἰς τόνδε: νῦν γὰρ ἔξεστιν ἀγαθοῖς 
» 

ἀνδράσι γενομένοις πολλὰ κἀγαθὰ ἀλλήλοις εἰσενεγ- 
κεῖν. κατ᾽ ἄλλους δ᾽ αὖ, Ἐπίστασθε μὲν, οἶμαι, ὦ 
» “ “ μὰ ῇ - “Ὁ Ν ’ 

ἄνδρες, ὅτι νῦν ἄθλα πρόκειται τοῖς νικῶσι μὲν διώ- 
κειν, παίειν, κατακαίνειν, ἀγαθὰ ἔχειν, καλὰ ἀκούειν, 

΄ 3 Υ̓ “ Χ “Ὁ “ “ 3 ἐλευθέροις εἶναι, ἄρχειν" τοῖς δὲ κακοῖς δῆλον ὅτι τἀ- 
3 -" » “ 

ναντία τούτων. ὅστις οὖν αὑτὸν φιλεῖ, μετ᾽ ἐμοῦ μα- 
2 θ - ᾿ ΧἉ ἢ Ν ἡδὲ δ᾽ ᾽ Ν ε Ἁ 3 χέσθω" ἐγὼ γὰρ κακὸν οὐδὲν οὐδ᾽ αἰσχρὸν ἑκὼν εἶναι 

προσήσομαι. ὁπότε δ᾽ αὖ γένοιτο κατά τινας τῶν πρό- 
3 ἢ “ σθεν συμμαχεσαμένων, εἶπεν ἂν, Πρὸς δὲ ὑμᾶς, ὦ 

» 7 “Ὁ ͵ 5 ψΨ Ὰ “ ψἄ.} Ν 

ἄνδρες, τί δεῖ λέγειν ; ἐπίστασθε γὰρ οἵαν τε οἱ ἀγαθοὶ 
ἐν ταῖς μάχαις ἡμέραν ἄγουσι καὶ οἵαν οἱ κακοί. 

(ὐοιηπηθησοιηθηΐ οἵ [π6 ΔΓ 16. 

Ὁ μὲν δὴ Κῦρος ταῦτα διαπραξάμενος ἐπὶ τὸ δεξιὸν 
παρήει' ὁ δὲ Κροῖσος νομίσας ἤδη ἐγγύτερον εἶναι τῶν 
πολεμίων τὴν φάλαγγα, σὺν ἣ αὐτὸς ἑπορεύετο, ἢ τὰ 
ἀνατεινόμενα κέρατα, ἦρε τοῖς κέρασι σημεῖον μηκέτι 
ἄνω πορεύεσθαι, ἀλλ᾽ αὐτοῦ ἐν χώρᾳ στραφῆναι. ὡς δ᾽ 
ἔστησαν [πάντες] ἀντία πρὸς τὸ τοῦ Κύρου στράτευμα 
ὁρῶντες, ἐσήμηνεν αὐτοῖς πορεύεσθαι πρὸς τοὺς πολε- 
μίους. καὶ οὕτω δὴ προσήεσαν τρεῖς φάλαγγες ἐπὶ τὸ 
Κύρου στράτευμα, ἡ μὲν μία κατὰ πρόσωπον' τὼ δὲ 
δύο, ἡ μὲν κατὰ τὸ δεξιὸν, ἡ δὲ κατὰ τὸ εὐώνυμον, ὥστε 
πολὺν φόβον παρεῖναι πάσῃ τῇ Κύρου στρατιᾷ, ὥσπερ 
γὰρ μικρὸν πλινθίον ἐν μεγάλῳ τεθὲν, οὕτω καὶ τὸ 
Κύρου στράτευμα πάντοθεν περιείχετο ὑπὸ τῶν πολε- 
μίων καὶ ἱππεῦσι καὶ ὁπλίταις καὶ πελτοφόροις καὶ 
τοξόταις καὶ ἅρμασι πλὴν ἐξόπισθεν. ὅμως δὲ ὁ Κῦρος 
ἐπεὶ παρήγγείχεν, ἐστράφησαν πάντες ἀντυπρόσωποι 
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“ , Ἁ 53 Χ Ἁ ῇ ᾿ 
τοῖς πολεμίοις: καὶ ἣν μὲν πολλὴ πανταχόθεν συγὴ 

ὑπὸ τοῦ τὸ μέλλον ὀκνεῖν, ἡνίκα δὲ ἔδοξε τῷ Κύρῳ 
δ Ἂ “ - 

καιρὸς εἶναι, ἐξῆρχε παιᾶνα, συνεπήχησε δὲ πᾶς ὁ 
[: ᾿ ᾿ “ ΄ι, Ὡ 7 [4 53 ͵ 

στρατός. μετὰ δὲ τοῦτο τῷ Ἐνυαλίῳ τε ἅμα ἐπηλά- 
λαξαν καὶ ἐξανίσταται ὁ Κῦρος, καὶ εὐθὺς μετὰ τῶν 
« 7 Χ Γ. Ἃ ῇ ς ῇ ᾿ -»" 

ἱππέων λαβὼν πλαγίους τοὺς πολεμίους ὁμόσε αὐτοῖς 
Ἁ “ [ω] 

τὴν ταχίστην συνεμίγνυεν" οἱ δὲ πεζοὶ αὐτῷ συντεταγ- 
᾿ 

μένοι ταχὺ ἐφείποντο καὶ περιεπτύσσοντο ἔνθεν καὶ 
Ψ “ Ἁ 3 Ἂ 7 Ἁ , ἔνθεν, ὥστε πολὺ ἐπλεονέκτει: φάλαγγι γὰρ κατὰ 

, Γ. [4 Ἁ » Ἁ Ἁ 2 , 

κέρας προσέβαλλεν: ὥστε ταχὺ ἰσχυρὰ φυγὴ ἐγένετο 

τοῖς πολεμίοις. 
ς Νι 53} “ Ὥς δὲ ἤσθετο ᾿Δρταγέρσης ἐν ἔργῳ ὄντα τὸν Κῦρον, 

ἐπιτίθεται καὶ αὐτὸς κατὰ τὰ εὐώνυμα, προεὶς τὰς 
΄ “ “ 5 7 ς ᾿ς Ὁ 3 Ἁ 

καμήλους, ὥσπερ Κῦρος ἐκέλευσεν. οἱ δὲ ἵπποι αὐτὰς 
5 ΄ “ Ρ] 9 , » » «ς Ἂν "7 

ἐκ πάνυ πολλοῦ οὐκ ἐδέχοντο, ἀλλ᾽ οἱ μὲν ἔκφρονες 
΄ » ε ΝΑ 7 « ον δ ὙΡ 

γυγνόμενοι ἔφευγον, οἱ δ᾽ ἐξήλλοντο, οἱ δ᾽ ἐνέπιπτον 
3 , “ Ἁ 4 “ ς Ἁ 7 

ἀλλήλοις. τοιαῦτα γὰρ πάσχουσιν ἵπποι ὑπὸ καμήλων. 

ὁ δὲ ᾿Δρταγέρσης συντεταγμένους ἔχων τοὺς μεθ᾽ 
ἑαυτοῦ ταραττομένοις ἐπέκειτο, καὶ τὰ ἅρματα δὲ τά τε 

Ἁ Ἁ "" ᾿ Χ 3. Δ [χ4 ΡΠ, Χ 

κατὰ τὸ δεξιὸν καὶ τὸ εὐώνυμον ἅμα ἐνέβαλλε. καὶ 
πολλοὶ μὲν τὰ ἅρματα φεύγοντες ὑπὸ τῶν κατὰ κέρας 
«ς ΓΑ ᾽ , ἃ Ν ΄ ͵ 

ἑπομένων ἀπέθνησκον, πολλοὶ δὲ τούτους φεύγοντες 
ὑπὸ τῶν ἁρμάτων ἡλίσκοντο. 

Βγδνοσυ ἂπά ἀθδίῃ οἵ Αθγδααΐαδβ. 

Καὶ ᾿Αβραδάτας δὲ οὐκέτι ἔμελλεν, ἀλλὰ ἀναβοή- 
͵ -“" 

σας Ἄνδρες φίλοι, ἕπεσθε, ἐνίει οὐδὲν φειδόμενος τῶν 
σ 2 δι - 5 ΄ [ ΄ ΄ ἵππων, ἀλλὰ ἰσχυρῶς ἐξαιμάττων τῷ κέντρῳ᾽ συνεξώρ- 

Ὰ ᾿ ξ, ἢ ς 7 Χ ν Χ [4 
μησαν δὲ καὶ οἱ ἄλλοι ἁρματηλάται. καὶ τὰ μὲν ἅρμα- 

Υἵ ᾽ Ἁ ᾽ ᾿ Ὰ ᾿Ὶ Ἁ ᾽ ῇ Ὰ τα ἔφευγεν αὐτοὺς εὐθὺς, τὰ μὲν καὶ ἀναλαβόντα τοὺς 
, παραβάτας, τὰ δὲ καὶ ἀπολιπόντα: ὁ δὲ ἈΑβραδάτας 

᾽ Ἁ ὃ ̓ ᾽ “ ᾽ Ἃ “ ᾽ 7 7, 

ἀντικρὺ ὃν αὐτῶν εἰς τὴν τῶν Αἰγυπτίων φάλαγγα 
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» ͵ Ξ ἤ Ν ᾽ “Ὁ ᾿, δ »ῳ ΄ ἐμβάλλει: συνεισέβαλον δὲ αὐτῷ καὶ οἱ ἐγγύτατα τε- 
͵ -“ . Ἶ Φ' ᾿" »Μ “ .ς ᾽ 

ταγμένοι. πολλαχοῦ μὲν οὖν καὶ ἄλλοθι δῆλον ὡς οὐκ 
Μ) ᾽ , Ὰ ΔΝ ᾽ 7 

ἔστιν ἰσχυροτέρα φάλαγξ ἢ ὅταν ἐκ φίλων συμμάχων 
᾽ , 3 ἈΝ 5 ΄ Ἂ ᾽ , « Ἀ Ἁ ἠθροισμένη ἧ, καὶ ἐν τούτῳ δὲ ἐδήλωσεν. οἱ μὲν γὰρ 

ων -“ «ς ᾽ 

ἑταῖροί τε αὐτοῦ καὶ ὁμοτράπεζοι συνεισέβαλον, οἱ ὃ 
». . 7 «ς 5. ς , “Ὁ “ ἣ 

ἄλλοι ἡνίοχοι ὡς εἶδον ὑπομένοντας πολλῷ στίφει τοὺς 
᾿ ; 

Αὐγυπτίους, ἐξέκλιναν κατὰ τὰ φεύγοντα ἅρματα καὶ 
΄ ᾽ , ς ᾿ἣ ᾽ ΟΣ. : Ἁ ᾿ ΜῸι ὁ τούτοις ἐφείποντο. οἱ δὲ ἀμφὶ ᾿Αβραδάταν ἣ μὲν ἐνέ- 

Ψ 9 ᾿ ΄ “ 2 ,ὔ βαλον, ἅτε οὐ δυναμένων διαχάσασθαι τῶν Αἰγυπτίων 
Ἁ “ Ν 

διὰ τὸ μένειν τοὺς ἔνθεν καὶ ἔνθεν αὐτῶν, τοὺς μὲν 
» ᾿ “Ὁ ΄ ω ὀρθοὺς τῇ ῥύμῃ τῶν ἵππων παίοντες ἀνέτρεπον, τοὺς 
δὲ πίπτοντας κατηλόων καὶ αὐτοὺς καὶ ὅπλα καὶ ἵπποις 

Χ “ “ .λ ἣν ἃ ᾿ Ψ καὶ τροχοῖς. ὅτου δ᾽ ἐπιλάβοιτο τὰ δρέπανα, πάντα 
,ὔ ,ὔ δ “) 

βίᾳ διεκόπτετο καὶ ὅπλα καὶ σώματα. ἐν δὲ τῷ ἀδιη- 
΄ “ Ν “ “ 

γήτῳ τούτῳ ταράχῳ ὑπὸ τῶν παντοδαπῶν σωρευμάτων 
᾽ , “-“ κι Ἵ ͵7] φ« 5 ἝἍ Υ̓ 

ἐξαλλομένων τῶν τροχῶν ἐκπίπτει ὁ Ἀβραδάτας, καὶ 
»» Ἁ “ , Χ ᾿ Ν 5 “ 

ἄλλοι δὲ τῶν συνεισβαλόντων' καὶ οὗτοι μὲν ἐνταῦθα 
Μ , 

ἄνδρες ἀγαθοὶ γενόμενος κατεκόπησαν καὶ ἀπέθανον. 

γτιβ δἰίζδοῖκβ ἴῃ 6 βπθηλν ἴῃ [Π6 ΤΘδΙ ; 15 ᾿πημϊηθηΐ 
ΠἀΔΏΡΈΓ. 

Ἐν δὲ τούτῳ Κῦρος διώκων τοὺς καθ᾽ αὑτὸν παρα- 
᾿] 3 ΄ “". γίγνεται. ὡς δ᾽ εἶδε τοὺς Πέρσας ἐκ τῆς χώρας ἐω- 

Χ ΄“ “Ὁ 

σμένους, ἤλγησέ τε καὶ γνοὺς ὅτι οὐδαμῶς ἂν θᾶττον 
σχοίη τοὺς πολεμίους τῆς εἰς τὸ πρόσθεν προόδου ἢ εἰ 
εἰς τὸ ὄπισθεν περιελάσειεν αὐτῶν, παραγγεΐλας ἕπε- 
σθαι τοῖς μεθ᾽ ἑαυτοῦ περιήλαυνεν εἰς τὸ ὄπισθεν" καὶ 
εἰσπεσόντες παίουσιν ἀφορῶντας καὶ πολλοὺς κατα- 

,ὔ ε Ἁ ᾽ ἴᾳ [ Υ » [4 

καίνουσιν. οἱ δὲ Αὐγύπτιοι ὡς ἤσθοντο, ἐβόων τε ὅτι 
ει ς Α͂ Χ ᾿ 2 “ "-"» ὄπισθεν οἱ πολέμιοι καὶ ἐστρέφοντο ἐν ταῖς πληγαῖς. 

ἌΟ -“ Ν 4 » ΄ Ν ἃ λυ “ 

καὶ ἐνταῦθα δὴ φύρδην ἐμάχοντο καὶ πεζοὶ καὶ ἱππεῖς, 
Ν κα ΄ "ἡ 

πεπτωκὼς δέ τις ὑπὸ τῷ Κύρου ἵππῳ καὶ πατούμενος 
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παίει εἰς τὴν γαστέρα τῇ μαχαίρᾳ τὸν ἵππον αὐτοῦ" ὁ 
οἷ “ ᾿ ΄ ᾽ , Ά, “ 

δὲ ἵππος πληγεὶς σφαδάζων ἀποσείεται τὸν Κῦρον. 
- , 

ἔνθα δὴ ἔγνω ἄν τις ὅσου ἄξιον εἴη τὸ φιλεῖσθαι ἄρ- 
- , 

χοντα ὑπὸ τῶν περὶ αὐτόν. εὐθὺς γὰρ ἀνεβόησάν τε 
πάντες καὶ προσπεσόντες ἐμάχοντο, ἐώθουν, ἐωθοῦντο, 
ἔπαιον, ἐπαίοντο. καταπηδήσας δέ τις ἀπὸ τοῦ ἵππου 

" “ ’ 4 “Ὁ 5 ᾽ Ν » Ας Χ 

τῶν τοῦ Κύρου ὑπηρετῶν ἀναβάλλει αὐτὸν ἐπὶ τὸν 

ἑαυτοῦ ἵππον. 

Ἰεἴθυτηϊπθα γοβιβίδηοα οἵ {6 Εσγρίϊαμβ. Ογτὰβ 
᾿πάθπσοβ ὕΠμοπὶ ἴο0 5. ΟΠ ογ. ΟὈποϊαβίοα οἵ πε βη- 
ϑαροτηθηΐ. 

ς ὅν... 7 ε “ “ 

Ὡς δ᾽ ἀνέβη ὁ Κῦρος, κατεῖδε πάντοθεν ἤδη παιο- 
΄ Χ ᾽ - 

μένους τοὺς Αἰγυπτίους" καὶ γὰρ Ὑστάσπης ἤδη παρῆν 
Ἁ “3 “, « »-» Ν 7 Ρ] ᾿Ὶ ͵7 

σὺν τοῖς Περσῶν ἱππεῦσι καὶ Χρυσάντας. ἀλλὰ τού- 
᾽ -“ Ν ᾽ ΄ ΕΣ ᾽ Ἁ δ Ψ΄Ἂὦ 

τους ἐμβαλεῖν μὲν οὐκέτι εἴα εἰς τὴν φάλαγγα τῶν 
᾽ Υ , 

Αἰγυπτίων, ἔξωθεν δὲ τοξεύειν καὶ ἀκοντίζειν ἐκέλευεν. 
ΔΝ Ἑ: ΄ 

ὡς δ᾽ ἐγένετο περιελαύνων παρὰ τὰς μηχανὰς, ἔδοξεν 
μῚ “Ὁ ᾽ “ “ ᾿ς αὐτῷ ἀναβῆναι ἐπὶ τῶν πύργων τινὰ καὶ κατασκέψα- 

Μ᾽ Ν, » , “ ’ὔ Χ 

σθαι εἴ πη καὶ ἄλλο τι μένοι τῶν πολεμίων καὶ 
᾽’΄ » ἃ δὲ » , ἠὃ Ἁ Ἂς δί μάχοιτο. ἐπεὶ δὲ ἀνέβη, κατεῖδε μεστὸν τὸ πεδίον 

“4 δ , ἵππων, ἀνθρώπων, ἁρμάτων, φευγόντων, διωκόντων, 
“ Ν Ν 

κρατούντων, κρατουμένων" μένον δὲ οὐδαμοῦ οὐδὲν ἔτι 
᾽ ΄΄ “ Ἃ Ν “Ὁ ᾽ 7, ὃ Ἁ 

ἠδύνατο κατιδεῖν πλὴν τὸ τῶν Αἰγυπτίων" οὗτοι δὲ 
“ Ὁ“ ἐπειδὴ ἠποροῦντο, πάντοθεν κυκλοποιησάμενοι, ὥστε 

ς ΄» Ἁ “ ς Ἀ “Ὁ ᾽ 7 ᾿] , Ὁ Ν ὁρᾶσθαι τὰ ὅπλα, ὑπὸ ταῖς ἀσπίσιν ἐκάθηντο" καὶ 
᾽ ’ Χ 50.Χ » "7 δὲ Ἁ Ν ὃ ᾽ὔ ἐποίουν μὲν οὐδὲν ἔτι, ἔπασχον δὲ πολλὰ καὶ δεινά. 

3 Ν δ ως “- ᾽ ᾿ Ν μι , [ἢ 3 “ἀγασθεὶς δὲ ὁ Κῦρος αὐτοὺς καὶ οἰκτείρων ὅτι ἀγα- 
᾿ 7 

θοὶ ἄνδρες ὄντες ἀπώλλυντο, ἀνεχώρισε πάντας τοὺς 
[: 

περιμαχομένους καὶ μάχεσθαι οὐδένα ἔτι εἴα. πέμπει 
᾿ ἈΝ “-“ δὲ πρὸς αὐτοὺς κήρυκα ἐρωτῶν πότερα βούλονται 

᾽ὔ “ Ν » , 

ἀπολέσθαι πάντες ὑπὲρ τῶν προδεδωκότων αὐτοὺς ἢ 
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- »μ). » ." -“ . ς ΒΕ, ’ 

σωθῆναι ἄνδρες ἀγαθοὶ δοκοῦντες εἶναι. οἱ δ᾽ ἀπεκρί- 
“ 3 « “ ,ὔ 5» » νὗ 

γναντο, Πῶς δ᾽ ἂν ἡμεῖς σωθείημεν ἄνδρες ἀγαθοὶ δο- 
-“ . ε Ν “ 7 Μ [7 ς - 

κοῦντες εἶναι; ὁ δὲ Κῦρος πάλιν ἔλεγεν, Ὅτι ἡμεῖς 
ὑμᾶς ὁρῶμεν μόνους καὶ μένοντας καὶ μάχεσθαι θέλον- 
τας. ᾿Αλλὰ τοὐντεῦθεν, ἔφασαν οἱ Αἰγύπτιοι, τί καὶ 

καλὸν ἂν ποιοῦντες σωθείημεν ; καὶ ὁ Κῦρος αὖ πρὸς 
τοῦτο εἶπεν, Εἰ τῶν τε συμμαχομένων μηδένα προ- 
δόντες σωθείητε, τά τε ὅπλα ἡμῖν παραδόντες φίλοι τε 

, “ σ “ 

γενόμενοι τοῖς αἱρουμένοις ὑμᾶς σῶσαι, ἐξὸν ἀπολέσαι. 

ἀκούσαντες ταῦτα ἐπήροντο, Ἢν δὲ γενώμεθά σοι 

φίλοι, τί ἡμῖν ἀξιώσεις χρῆσθαι; ἀπεκρίνατο ὁ Κῦρος, 

Εὖ ποιεῖν καὶ εὖ πάσχειν. ἐπηρώτων πάλιν οἱ Αἰὐγύπ- 
τίιοι, Τίνα εὐεργεσίαν; πρὸς τοῦτο εἶπεν ὁ Κῦρος, 
Μισθὸν μὲν ὑμῖν δοίην ἂν πλείονα ἢ νῦν ἐλαμβάνετε 

, 3 »“" 

ὅσον ἂν χρόνον πόλεμος ἢ" εἰρήνης δὲ γενομένης τῷ 
βουλομένῳ ὑμῶν μένειν παρ᾽ ἐμοὶ χώραν τε δώσω καὶ 
πόλεις καὶ γυναῖκας καὶ οἰκέτας. ἀκούσαντες ταῦτα οἱ 

Αἰγύπτιοι τὸ μὲν ἐπὶ Κροῖσον συστρατεύειν ἀφελεῖν 
σφισιν ἐδεήθησαν: τούτῳ γὰρ μόνῳ γυγνώσκεσθαι 
ΨΜ ᾿ Ἁ 1 ἘΚ ͵ , ͵ 
ἔφασαν: τὰ δὲ ἄλλα συνομολογήσαντες ἔδοσαν πίστιν 

Ὁ ἂν τ ς ϑιγ τον , ς ,ὕ 
καὶ ἔλαβον. καὶ οἱ Αὐγύπτιοί τε οἱ καταμείναντες 

, "ἷ Ν “ “ Ν 7 ἅν ἢ 
τότε ἔτι καὶ νῦν βασιλεῖ πιστοὶ διαμένουσι, Κῦρός τε 

πόλεις αὐτοῖς ἔδωκε. 
3 Ἁ “Ὁ 4 “ ἃ Υ ᾽ ἽΝ ᾿ 

Ἐν δὲ τῇ μάχῃ τῶν μὲν πολεμίων Αἰγύπτιοι μόνοι 
» ’ “ ἃ Ἁ " Ν “ « ι 

εὐδοκίμησαν: τῶν δὲ σὺν Κύρῳ τὸ Περσῶν ἱππικὸν 
κράτιστον ἔδοξεν εἶναι" ὥστ᾽ ἔτι καὶ νῦν διαμένει ἡ 

ὅπλισις ἣν τότε Κῦρος τοῖς ἱππεῦσι κατεσκεύασεν. 
“ Ὰ “ , 

εὐδοκίμησε δὲ ἰσχυρῶς καὶ τὰ δρεπανηφόρα ἅρματα" 
“ ᾿Ἶ , 

ὥστε καὶ τοῦτο ἔτι καὶ νῦν διαμένει τὸ πολεμιστήριον 
5.6.8 Ἁ 

τῷ ἀεὶ βασιλεύοντι. 
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τοῦ οἵ Ραπίμθα ἕου {πὸ 1055 οἵ Ποὺ μαβθαπα ΑΡτγὰ- 
ἀδΐαβ : δπα {Π6 56]! -αἀθνοίϊοῃ οἵ πουβοὶ δημα αὐϊεπαδηΐβ. 

ς ᾿ [οἷ [4 Ἁ [οἱ ’ Ε “ Ὁ δὲ Κῦρος καλέσας τινὰς τῶν παρόντων ὑπηρετῶν, 
Μ ᾽ὔ "7 ετἽῪἵ ΄ ς “ Ἀ ὃ [4 - θ 

Εἴπατέ μοι, ἔφη, ἑώρακέ τις ὑμῶν ᾿Αβραδάταν ; θαυ- 
᾿᾿ Ἁ » Ὁ 4 7 ᾽ 3. 6 “ “ 

μάξω γὰρ, ἔφη, ὅτε πρόσθεν θαμίζων ἐφ᾽ ἡμᾶς νῦν 
οὐδαμοῦ φαίνετν τῶν οὖν ὑπηρετῶν τις ἀπεκρίνατο 
΄ Ὦ δέ » ζῃ ΡΝ » “Ἃ 7 » 4θ »] 

ὅτι έσποτα, οὐ ζῆ, ἀλλ᾽ ἐν τῇ μάχῃ ἀπέθανεν ἐμ- 
Χ ᾿] 

βαλὼν τὸ ἅρμα εἰς τοὺς Αἰγυπτίους" οἱ δ᾽ ἄλλοι πλὴν 
-“ ἴω , “- 

τῶν ἑταίρων αὐτοῦ ἐξέκλιναν, ὥς φασιν, ἐπεὶ τὸ στῖ- 
3 Ἀ “Ὁ » ,͵ὔ Ν “Ἁ 5 ͵ 

φος εἶδον τὸ τῶν Αἰγυπτίων. καὶ νῦν γε, ἔφη, λέγεται 

αὐτοῦ ἡ γυνὴ ἀνελομένη τὸν νεκρὸν καὶ ἐνθεμένη εἰς 
: ν ᾿ τὴν ἁρμάμαξαν ἐν ἧπερ αὐτὴ ὠχεῖτο προσκεκομικέναι 

Ἂν 

αὐτὸν ἐνθάδε ποι πρὸς τὸν Πακτωλὸν ποταμόν. καὶ 
τοὺς μὲν εὐνούχους καὶ τοὺς θεράποντας αὐτοῦ ὀρύττειν 

Ν Ὄ .Ὁ , ἈΝ “ ο ῇ ᾿ Ἃ 

φασὶν ἐπὶ λόφου τινὸς θήκην τῷ τελευτήσαντι" τὴν 
ἈΝ ἴω ΄ ς Ψ “ 

δὲ γυναῖκα λέγουσιν ὡς κάθηται χαμαὶ κεκοσμηκυΐῖα 
3 ἊΝ, » Χ Ἃ ᾽ ᾿ΙΟΙΜ 2 ἃ »" 

οἷς εἶχε τὸν ἄνδρα, τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἔχουσα ἐπὶ τοῖς 
γόνασι. ταῦτα ἀκούσας ὁ Κῦρος ἐπαίσατο ἄρα τὸν 

.᾽ Ἁ }] Ἁ ᾽ ᾿ς 5 Ν Ν [24 Ἂ 

μηρὸν καὶ εὐθὺς ἀναπηδήσας ἐπὶ τὸν ἵππον λαβὼν 
Ν Ν 

χιλίους ἱππέας ἤλαυνεν ἐπὶ τὸ πάθος. Γαδάταν δὲ καὶ 
Γωβρύαν ἐκέλευσεν ὅ τι δύναιντο λαβόντας καλὸν κόσ- 

3 οὖ ῇ 8. “ Ι͂ , μημα ἀνδρὶ φίλῳ καὶ ἀγαθῷ τετελευτηκότι μεταδιώκειν' 
3 ΄ “- 

καὶ ὅστις εἶχε τὰς ἑπομένας ἀγέλας, καὶ βοῦς καὶ ἵπ- 
Φ ᾽ν Ἂ» ΄ ΤῸ ΄ Ὡ 

πους εἶπε τούτῳ καὶ ἅμα πρόβατα πολλὰ ἐλαύνειν ὅπῃ 
ἂν αὐτὸν πυνθάνηται ὄντα, ὡς ἐπισφαγείη τῷ ᾿Α4β ω) δ γεύῆ Τῷ βα- 

7 δάτᾳ. 
Ἐπεὶ δὲ εἶδε τὴν γυναῖκα χαμαὶ καθημένην καὶ τὸν 

᾿, 9 Δ “ ΄ 

νεκρὸν κείμενον, ἐδάκρυσέ τε ἐπὶ τῷ πάθει καὶ εἶπε 
“ ᾿ Ν Ἁ Ἁ ; 

Φεῦ, ὦ ἀγαθὴ καὶ πιστὴ ψυχὴ, οἴχη δὴ ἀπολιπὼν 
»-“ “ ᾿ “ -“ 

ἡμᾶς ; καὶ ἅμα ἐδεξιοῦτο αὐτὸν, καὶ ἡ χεὶρ τοῦ νεκροῦ 
΄ “ 

ἐπηκολούθησεν: ἀπεκέκοπτο γὰρ κοπίδι ὑπὸ τῶν Αὐγυ- 
Ν “ 

πτίων. ὁ δὲ ἰδὼν πολὺ ἔτι μᾶλλον ἤχγησε" καὶ ἡ γυνὴ 
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Ν ᾽ ’ “Ὁ δὲ ἀνωδύρατο καὶ δεξαμένη δὴ παρὰ τοῦ Κύρου ἐφί- 
Ὡ Ἁ “ Ἀ -" 

λησέ τε τὴν χεῖρα καὶ πάλιν ὡς οἷόν τ᾽ ἣν προσήρμοσε, 
Χ Ψ 5 [ο ἰν καὶ εἶπε, Καὶ τἄλλά τοι, ὦ Κῦρε, οὕτως ἔχει" ἀλλὰ τί 

“Ὁ « “ Ν “ ο 

δεῖ σε ὁρᾶν ; καὶ ταῦτα, ἔφη, οἶδ᾽ ὅτι δι’ ἐμὲ οὐχ ἥκι- 
Μ , δ. “ - 

στα ἔπαθεν, ἴσως δὲ καὶ διὰ σὲ, ὦ Κῦρε, οὐδὲν ἧττον. 
} ’ Χ «ς Ἁ . ῇ » ἊὉ [χὰ 

ἐγώ τε γὰρ ἡ μωρὰ πολλὰ διεκελευόμην αὐτῷ οὕτω 
» , Ἀ , ποιεῖν ὅπως σοὶ φίλος ἄξιος λόγου φανείη, αὐτός τε 

δ᾽ “ φ : ἴω Ε “ Δ Ε Ὰ ] οἱὸ ὅτι οὗτος οὐ τοῦτο ἐνενόει ὅ τι πείσοιτο, ἀλλὰ τί 
Ἃ 7 Ν ΓῚ 

ἂν ποιήσας σοὶ χαρίσαιτο. καὶ γὰρ οὖν, ἔφη, αὐτὸς μὲν 
» - 

ἀμέμπτως τετελεύτηκεν, ἐγὼ δ᾽ ἡ παρακελευομένη ζῶσα 
, ᾽ν “ “ παρακάθημαι. καὶ ὁ Κῦρος χρόνον μέν τινα σιωπῇ κα- 

τεδάκρυσεν, ἔπειτα δὲ ἐφθέγξατο, ᾿Αλλ᾽ οὗτος μὲν δὴ, 
Φ ΄ » Ν ΄,ὔ ͵ “- Ἁ ’ 

ὦ γύναι, ἔχει τὸ κάλλιστον τέλος" νικῶν γὰρ τετελεύ- 
Ἁ Ν “ - “ - ᾽ 

τηκε" σὺ δὲ λαβοῦσα τοῖσδε ἐπικόσμει αὐτὸν τοῖς παρ 
ἐμοῦ: παρῆν δὲ ὁ Γωβρύας καὶ ὁ Γαδάτας πολὺν καὶ 

Χ ’ ΄ » » " ς 5 χ 

καλὸν κόσμον φέροντες" ἔπειτα δ᾽, ἔφη, ἴσθι ὡς οὐδὲ 
τὰ ἄλλα ἄτιμος ἔσται, ἀλλὰ καὶ τὸ μνῆμα πολλοὶ 
χώσουσιν ἀξίως ἡμῶν καὶ ἐπισφαγήσεται αὐτῷ ὅσα 

᾿ ΧΡ. » Ν ᾽ “ Ν Ἁ ἃ » ᾽ » δ 

εἰκὸς ἀνδρὶ ἀγαθῷ. καὶ σὺ δὲ, ἔφη, οὐκ ἔρημος ἔσῃ. 
» ἀδι; Ἁ, νΝ « Ἁ [: Ψ “ 

ἀλλ᾿ ἐγὼ σε καὶ σωφροσύνης ἕνεκα καὶ πάσης ἀρετῆς 

καὶ τἄλλα τιμήσω καὶ συστήσω ὅστις ἀποκομιεῖ σε 
Ὁ Ἃ » Ἁ » , Γ Υ̓ ΄ δ »] ᾿ 

ὅποι ἂν αὐτὴ ἐθέλῃς" μόνον, ἔφη, δήλωσον πρὸς ἐμὲ 
 ἶ “ “ Ν « , 3 

πρὸς ὅντινα χρήζεις κομισθῆναι. καὶ ἡ Πάνθεια εἶπεν, 
»“. ΄ Ν 

Ἀλλὰ θάῤῥει, ἔφη, ὦ Κῦρε, οὐ μή σε κρύψω πρὸς 
“ , » ἵ « Ἁ Ἁ σι ᾽ Ἂς 

ὅντινα βούλομαι ἀφικέσθαι. ὁ μὲν δὴ ταῦτ᾽ εἰπὼν 
»“ “ ᾽ ἈΝ Υ͂ 

ἀπήει, κατοικτείρων τήν τε γυναῖκα οἵου ἀνδρὸς στέ- 
- Ἁ 

ροιτο καὶ τὸν ἄνδρα οἵαν γυναῖκα καταλιπὼν οὐκέτ᾽ 
ΝΥ ς Ν Ἁ Ά ᾿Ὶ 3 ΙΑ ᾽ , » ὄψοιτο. ἡ δὲ γυνὴ τοὺς μὲν εὐνούχους ἐκέλευσεν ἀπο- 

“ “ Ἃ ΕΝ Ι͂ 3 Ἀ 2 4 ς , ᾿ στῆναι, ἕως ἂν, ἔφη, τόνδε ἐγὼ ὀδύρωμαι ὡς βούλομαι 
“Ὁ [ο] 3 Ν Ω͂ : ἸΡδο᾿ ,; 

τῇ δὲ τροφῷ εἶπε παραμένειν, καὶ ἐπέταξεν αὐτῇ, 
» Ἁ ᾽ , ΄ ᾽ , Ἁ ιν ΕΝ ὃ ἐπειδὰν ἀποθάνῃ, περικαλύψαι αὐτήν τε καὶ τὸν ἄνδρα 
» ΑΙ Β , Ε ᾿, Ν νυ Ἁ -“ 

ἐν ἑνὶ ἱματίῳ. ἡ δὲ τροφὸς πολλὰ ἱκετεύουσα μὴ ποιεῖν 
-“" Ψ ..9 

τοῦτο, ἐπεὶ οὐδὲν ἤνυε καὶ χαλεπαίνουσαν ἑώρα, ἐκά- 
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,ὔ Ε Ἁ » ,ὔ ΄ ͵ 

θητο κλαίουσα. ἡ δὲ ἀκινάκην πάλαι παρεσκευασμένη 
σφάττει ἑαυτὴν, καὶ ἐπιθεῖσα ἐπὶ τὰ στέρνα τοῦ ἀνδρὸς 

Ἁ ς “ Ἁ ᾽ , ς Ν Ν 2 

τὴν ἑαυτῆς κεφαλὴν ἀπέθνησκεν. ἡ δὲ τροφὸς ἀνωλο- 
͵ , Ν ΄ Ψ [χά Ὁ ζ΄ 

φύρατό τε καὶ περιεκάλυπτεν ἄμφω ὥσπερ ἡ Πάνθεια 
» Γ. - Χ “ ς » ἍΝ [οὶ ἐπέστειλεν. ὁ δὲ Κῦρος ὡς ἤσθετο τὸ ἔργον τῆς γυναι- 

Ἁ » ᾿, [4 ΡΥ» ὃ ’ὔ θῇ 4 ὃ Ἀ 

κὸς, ἐκπλαγεὶς ἵεται, εἴ τι δύναιτο βοηθῆσαι. οἱ δὲ 
-" , “ 

εὐνοῦχοι ἰδόντες τὸ γεγενημένον τρεῖς ὄντες σπασάμενοι 
κἀκεῖνοι τοὺς ἀκινάκας ἀποσφάττονται οὗπερ ἔταξεν 

[ο͵ “ , “Ὁ [οἷ “-“ 

αὐτοὺς ἑστηκότες. καὶ νῦν τὸ μνῆμα μέχρι τοῦ νῦν τῶν 
“-“ ἃ Χ [οὶ “ , 

εὐνούχων κεχῶσθαι λέγεται" καὶ ἐπὶ μὲν τῇ ἄνω στήλῃ 
“Ὁ “ Χ τὴ τοῦ ἀνδρὸς καὶ τῆς γυναικὸς ἐπιγεγράφθαι φασὶ τὰ 

Ἄ 3 “-“ 

ὀνόματα, Σύρια γράμματα, κάτω δὲ εἶναι τρεῖς λέγουσι 
[4 Ἁ » 7] Ἄ «ς δὲ Κυ ἐμ 6 στήλας καὶ ἐπιγεγράφθαι σκηπτούχων. ὁ δὲ Κῦρος ὡς 

ἐπλησίασε τῷ πάθει, ἀγασθείς τε τὴν γυναῖκα καὶ 
Ν ζυ Ν 

κατολοφυράμενος ἀπήει" καὶ τούτων μὲν ἡ εἰκὸς ἔπεμε- 
“ “ Ἀ ““ 

λήθη ὡς τύχοιεν πάντων τῶν καλῶν, καὶ τὸ μνῆμα 
ὑπερμέγεθες ἐχώσθη, ὥς φασιν. 

Τακίηρ οἱ Βαθν]οη Ὀγ Ογτιϑβ. 

Ἐπεὶ δὲ πρὸς Βαβυλῶνι ἣν ὁ Κῦρος, περιέστησε 
μὲν πᾶν τὸ στράτευμα περὶ τὴν πόλιν, ἔπειτα αὐτὸς 
περιήλαυνε τὴν πόλιν σὺν τοῖς φίλοις τε καὶ ἐπικαι- 
ρίοις τῶν συμμάχων. ἐπεὶ δὲ κατεθεάσατο τὰ τείχη, 
ἀπάγειν παρεσκευάσατο τὴν στρατιὰν ἀπὸ τῆς πόλεως. 

Ἐπεὶ δὲ κατεστρατοπεδεύσαντο, συνεκάλεσεν ὁ Κῦ- 
ρος τοὺς ἐπικαιρίους καὶ ἔλεξεν, ἄνδρες ξύμμαχοι, τε- 
θεάμεθα μὲν κύκλῳ τὴν πόλιν ἐγὼ δὲ ὅπως μὲν ἄν 
τίς τείχη οὕτως ἰσχυρὰ καὶ ὑψηλὰ προσμαχόμενος ἕλοι 
οὐκ ἐνορᾶν μοι δοκῶ: ὅσῳ δὲ πλέονες ἄνθρωποι ἐν τῇ 
πόλει εἰσὶν, ἐπείπερ οὐ μάχονται ἐξιόντες, τοσούτῳ ἂν 
θᾶττον λιμῷ αὐτοὺς ἡγοῦμαι ἁλῶναι. εἰ μή τιν᾽ οὖν 
ἄλλον τρόπον ἔχετε λέγειν, τούτῳ πολιορκητέους φημὶ 
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“. ἈΝ ΄ 

εἶναι τοὺς ἄνδρας. καὶ ὁ Χρυσάντας εἶπεν, Ὁ δὲ ποτα- 
Ἃ Μ φ ᾽ Ἁ , ΄“ , Ἐπ 7 

μὸς, ἔφη, οὗτος οὐ διὰ μέσης τῆς πόλεως ῥεῖ πλάτος 
» - Ν 

ἔχων πλεῖον ἢ ἐπὶ δύο στάδια; Ναὶ μὰ Δί᾽, ἔφη ὁ 

Γωβρύας, καὶ βάθος γ᾽ ὡς οὐδ᾽ ἂν δύο ἄνδρες ὁ ἕτερος 

ἐπὶ τοῦ ἑτέρου ἑστηκὼς τοῦ ὕδατος ὑπερέχοιεν' ὥστε 
τῷ ποταμῷ ἔτι ἰσχυροτέρα ἐστὶν ἡ πόλις ἢ τοῖς τείχεσι. 
καὶ ὁ Κῦρος, Ταῦτα μὲν, ἔφη, ὦ Χρυσάντα, ἐῶμεν ὅσα 

κρείττω ἐστὶ τῆς ἡμετέρας δυνάμεως" διαμετρησαμένους 
Ἁ Ἁ »Ἕ 

δὲ χρὴ ὡς τάχιστα τὸ μέρος ἑκάστου ἡμῶν ὀρύττειν 
4 ς 7 ἈΝ ΄ « “Ψ ᾽ ΄ὔ 

τάφρον ὡς πλατυτάτην καὶ βαθυτάτην, ὅπως ὅτι ἐλαχί- 

στων ἡμῖν τῶν φυλάκων δέῃ. οὕτω δὴ κύκλῳ διαμε- ἡμ ὧν φυλάκων δέῃ. οὕ ὴ υ διαμ 
΄ Ἀ “, Ἁ , Ι ς ͵ 

τρήσας περὶ τὸ τεῖχος, ἀπολυπὼν ὅσον τύρσεσι μεγά- 

λαις ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ, ὥρυττεν ἔνθεν καὶ ἔνθεν τοῦ 
“ , [νὰ ͵ ᾿ Ν Ἁ »“ 3 ᾿Α4 

τείχους τάφρον ὑπερμεγέθη καὶ τὴν γῆν ἀνέβαλλον 
“ Ἀ “ 

πρὸς ἑαυτούς. καὶ πρῶτον μὲν πύργους ἐπὶ τῷ ποταμῷ 

ὠκοδόμει φοίνιξι θεμελιώσας οὐ μεῖον ἢ πλεθριαίοις" ὠκοδόμ μ μεῖον ἢ πλεθρ 
.] ᾿ ἡ “Ὁ ΩΝ »" 

εἰσὶ γὰρ καὶ μείζονες ἢ τοσοῦτοι τὸ μῆκος πεφυκότες" 
Ἀ Ἁ Ἁ ΄ « 7 -" Ν Ψ " 

καὶ γὰρ δὴ πιεζόμενοι οἱ φοίνικες ὑπὸ βάρους ἄνω 

κυρτοῦνται, ὥσπερ οἱ ὄνοι οἱ κανθήλιοι' τούτους δ᾽ 
Φ ῇ , Ψ Ὁ Ὁ 7 ΜΙ, 

ὑπετίθει τούτου ἕνεκα ὅπως ὅτι μάλιστα ἐοίκοι πολιορ- 
᾽ 

κήσειν παρασκευαζομένῳ, ὡς εἰ καὶ διαφύγοι ὁ ποταμὸς 

εἰς τὴν τάφρον, μὴ ἀνέλοι τοὺς πύργους. ἀνίστη δὲ καὶ 
ἄλλους πολλοὺς πύργους ἐπὶ τῆς ἀμβολάδος γῆς, ὅπως 

“3, " Χ ΧΟ) 

ὅτι πλεῖστα φυλακτήρια εἴη. οἱ μὲν δὴ ταῦτ᾽ ἐποίουν' 
ς Ν᾿ ὺ -“ 7] " “ Ψ ς ες ἃ 

οἱ δὲ ἐν τῷ τείχει κατεγέλων τῆς πολιορκίας, ὡς ἔχον- 
7 , » “ » » σ΄" 

τες τὰ ἐπιτήδεια πλέον εἴκοσιν ἐτῶν. ἀκούσας δὲ ταῦτα 
»Ἂ»ὉἬ ’ὔ Α »Ἂ" 

ὁ Κῦρος τὸ στράτευμα κατένειμε δώδεκα μέρη, ὡς μῆνα 
“Ὁ “ 7 ς 3 

τοῦ ἐνιαυτοῦ ἕκαστον μέρος φυλάξον. οἱ δ᾽ αὖ Βαβυ- 

λώνιοι ἀκούσαντες ταῦτα πολὺ ἔτι μᾶλλον τούτων κα- 

τεγέλων, ἐννοούμενον εἰ σφᾶς Φρύγες καὶ Λυδοὶ καὶ 
Υ̓́ , 

᾿ἀράβιοι καὶ Καππαδόκαι φυλάξοιεν, οὺς σφίσιν ἐνόμι- 
3 Ἃ ῇ 

ζον πάντας εὐμενεστέρους εἶναι ἢ Πέρσαις. 
᾽ 7 ΠῚ ε ᾿ 

Καὶ αἱ μὲν τάφροι ἤδη ὀρωρυγμένανι ἦσαν, ὁ δὲ 



ἘΧΟΕΈΡΤΑ ΕΧ ΧΕΝΟΡΉΟΝΤΕ. 47 

»-“ ΡῚ ἥν Ὁ ᾿ 3 [ο “ " 4 ᾽ 

Κῦρος ἐπειδὴ ἑορτὴν ἐν τῇ Βαβυλῶνι ἤκουσεν εἶναι ἐν 
᾿ ͵7 ΄ “ Ἁ ΄ 7 ἈΝ 

ἡ πάντες Βαβυλώνιοι ὅλην τὴν νύκτα πίνουσι καὶ κω- 
ἣ 

μάξζουσιν, ἐν ταύτῃ, ἐπειδὴ τάχιστα συνεσκότασε, λα- 

βὼν πολλοὺς ἀνθρώπους ἀνεστόμωσε τὰς τάφρους τὰς 
Ἷ ἈΝ -"» 

πρὸς τὸν ποταμόν. ὡς δὲ τοῦτο ἐγένετο, τὸ ὕδωρ κατὰ 

τὰς τάφρους ἐχώρει ἐν τῇ νυκτὶ, ἡ δὲ διὰ τῆς πόλεως 

τοῦ ποταμοῦ ὁδὸς πορεύσιμος ἀνθρώποις ἐγίγνετο. ὡς 
δὲ τὸ τοῦ ποταμοῦ οὕτως ἐπορσύνετο, παρηγγύησεν ὁ 

Κῦρος Πέρσαις χιλιάρχοις καὶ πεζῶν καὶ ἱππέων εἰς 
δύο ἄγοντας τὴν χιλιοστὺν παρεῖναι πρὸς αὐτὸν, τοὺς 

3 Φ δ᾽ ἄλλους συμμάχους κατ᾽ οὐρὰν τούτων ἕπεσθαι ἧπερ 
ι Ἧ »“ 

πρόσθεν τεταγμένους. οἱ μὲν δὴ παρῆσαν" ὁ δὲ κατα- 
ὃ -“ -“ 

βιβάσας εἰς τὸ ξηρὸν τοῦ ποταμοῦ τοὺς ὑπηρέτας καὶ 

πεζοὺς καὶ ἱππέας, ἐκέλευσε σκέψασθαι εἰ πορεύσιμον 
Μ ᾿ " “Ὁ “Ὁ 5 ἵ. Ν 1 , σ΄ εἴη τὸ ἔδαφος τοῦ ποταμοῦ. ἐπεὶ δὲ ἀπήγγειλαν ὅτι 

ΓΙ Ἁ 

πορεύσιμον εἴη, ἐνταῦθα δὴ συγκαλέσας τοὺς ἡγεμόνας 

τῶν πεζῶν καὶ τῶν ἱππέων ἔλεξε τοιάδε. 
« »" 

"Ἄνδρες, ἔφη, φίλοι, ὁ μὲν ποταμὸς ἡμῖν παρακε- 
ΓΩῚ » Ἁ ͵ ΄ “ “ Ὶ »" 

χώρηκε τῆς εἰς τὴν πόλιν ὁδοῦ: ἡμεῖς δὲ θαῤῥοῦντες 
» ὥ Ἀ Ἁ ᾿ά ΕΣ 5 “ Ὡ Φ 

εἰσίωμεν δὴ μηδὲν φοβούμενοι εἴσω, ἐννοούμενοι ὅτε οὗ- 
ἃ »“ , “ ἃ “ 

τοι ἐφ᾽ οὺς νῦν πορευσόμεθα ἐκεῖνοί εἰσιν οὺς ἡμεῖς καὶ 
"“ ἡ 

συμμάχους πρὸς ἑαυτοῖς ἔχοντας καὶ ἐγρηγορότας 

ἅπαντας καὶ νήφοντας καὶ ἐξωπλισμένους καὶ συντε- 
»“ »“ 5 ζ 

ταγμένους ἐνικῶμεν" νῦν δ᾽ ἐπ᾽ αὐτοὺς ἴμεν ἐν ᾧ πολλοὶ 
Ἁ ᾽ “Ἁ θ "ὃ ᾿ δ᾽ ᾿] “Ἁ θύ 

μὲν αὐτῶν καθεύδουσι, πολλοὶ αὑτῶν μεθύουσι, 

πάντες δ᾽ ἀσύντακτοί εἰσιν ὅταν δὲ καὶ αἴσθωνται 
ς -»“ ΕΣ "᾽ Ἁ ΕῚ Ἂ" Ἃ ΓΩῚ Ρ] Ὁ " 

ἡμᾶς ἔνδον ὄντας, πολὺ ἔτι μᾶλλον ἢ νῦν ἀχρεῖοι ἔσον- 

ται ὑπὸ τοῦ ἐκπεπλῆχθαι. εἰ δέ τις τοῦτο ἐννοεῖται ὃ 
Ἁ ͵ ᾿ μ ἴω] " ͵ὔ 5» »“ Ἧ 

δὴ λέγεται φοβερὸν εἶναι τοῖς εἰς πόλιν εἰσιοῦσι, μὴ 

ἐπὶ τὰ τέγη ἀναβάντες βάλλωσιν ἔνθεν καὶ ἔνθεν, 

τοῦτο μάλιστα θαῤῥεῖτε: ἢν γὰρ ἀναβῶσί τινες ἐπὶ τὰς 
οἰκίας, ἔχομεν σύμμαχον θεὸν Ἥφαιστον. εὔφλεκτα δὲ 

" ς ’ 

τὰ πρόθυρα αὐτῶν, φοίνικος μὲν αἱ θύραι πεποιημέναι, 
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᾽ φάλ δὲ ς ἤ αὐὶ ’ ς “Ὁ δ᾽ φΦ ἀσφάλτῳ δὲ ὑπεκκαύματι κεχρισμέναι. ἡμεῖς δ᾽ αὖ 
Ά Χ [9] » ἃ Ὰ Ὰ ἴω , πολλὴν μὲν δᾷδα ἔχομεν, ἣ ταχὺ πολὺ πῦρ τέξεται, 

Ἁ ͵ “Ὁ ., ΄Ν 

πολλὴν δὲ πίτταν καὶ στυπεῖον, ἃ ταχὺ παρακαλεῖ 
δ ἣ “ δι “ δ , δ πολλὴν φλόγα' ὥστε ἀνάγκην εἰναι ἢ φεύγειν ταχὺ 

- “ -“ » 

τοὺς ἀπὸ τῶν οἰκιῶν ἢ ταχὺ κατακεκαῦσθαι. ἀλλ 
ΝΜ , Ἄν δε, εν δ Δ. ἃ Ν - 
ἄγετε, λαμβάνετε τὰ ὅπλα' ἡγήσομαι δὲ ἐγὼ σὺν τοῖς 
θεοῖς. ὑμεῖς δ᾽, ἔφη, ὦ Γαδάτα καὶ Τωβρύα, δείκνυτε 
τὰς ὁδούς" ἴστε γάρ' ὅταν δὲ ἐντὸς γενώμεθα, τὴν 

, ν 8. ἜΛΑ Ἁ ͵ Ν ᾽ν " ς ταχίστην ἄγετε ἐπὶ τὰ βασίλεια. Καὶ μὴν, ἔφασαν οἱ 
; Ν εν “ ᾽ Ν Ἃ " Ν » Ἀ 

ἀμφὶ τὸν Γωβρύαν, οὐδὲν ἂν εἴη θαυμαστὸν εἰ καὶ 
» «ς ῇ «ς “Ὁ " , 3 « ᾽ ͵ ἄκλειστοι αἱ πύλαι αἱ τοῦ βασιλείου εἶεν: ὡς ἐν κώμῳ 
δοκεῖ γὰρ ἡ πόλις πᾶσα εἶναι τῇδε τῇ νυκτί. φυλακῇ 
μέντοι πρὸ τῶν πυλῶν ἐντευξόμεθα: ἔστι γὰρ ἀεὶ 
τεταγμένη. Οὐκ ἂν ἀμελεῖν δέοι, ἔφη ὁ Κῦρος, ἀλλ᾽ 
» “ 
ἰέναι, ἵνα ἀπαρασκεύους ὡς μάλιστα λάβωμεν τοὺς 
ἄνδρας. 

᾽ Ά, ἊΝ Ὁ ἘΝ ΘΕ Ἄ ͵ ἊὉ Ἁ 3 

Ἐπεὶ δὲ ταῦτα ἐῤῥήθη, ἐπορεύοντο τῶν δὲ ἀπαν- 

τώντων οἱ μὲν ἀπέθνησκον παιόμενοι, οἱ δ᾽ ἔφευγον 
πάλιν εἴσω, οἱ δ᾽ ἐβόων" οἱ δ᾽ ἀμφὶ τὸν Γωβρύαν συν- 
εβόων αὐτοῖς, ὡς κωμασταὶ ὄντες καὶ αὐτοί: καὶ ἰόντες 
ἡ ἐδύναντο ὡς τάχιστα ἐπὶ τοῖς βασιλείοις ἐγένοντο. 
καὶ οἱ μὲν σὺν τῷ Γωβρύᾳ καὶ Γαδάτᾳ τεταγμένοι 

᾿ “ ς " ᾿ ν- , Ν ξ 

κεκλεισμένας εὑρίσκουσι τὰς πύλας τοῦ βασιλείου" οἱ 

δ᾽ ἐπὶ τοὺς φύλακας ταχθέντες ἐπεισπίπτουσιν αὐτοῖς 
,ὔ Ἀ “ Ἁ Ά ᾽ ᾿ ς 7 2 

πίνουσι πρὸς φῶς πολὺ, καὶ εὐθὺς ὡς πολεμίοις ἐχ- 

ρῶντο. ὡς δὲ κραυγὴ καὶ κτύπος ἐγίγνετο, αἰσθόμενοι 
ἘΠ᾿ “ , ῇ Ἂ 7 ΄ οἱ ἔνδον τοῦ θορύβου, κελεύσαντος τοῦ βασίλέως σκέ- 

ψασθαι τί εἴη τὸ πρᾶγμα, ἐκθέουσί τινες ἀνοίξαντες 
τὰς πύλας. οἱ δ᾽ ἀμφὶ τὸν Γαδάταν ὡς εἶδον τὰς πύλας 
χαλώσας, εἰσπίπτουσι καὶ τοῖς πάλιν φεύγουσιν εἴσω 
ἐφεπόμενοι καὶ παίοντες ἀφικνοῦνται πρὸς τὸν βασιλέα" 

3 “ 
καὶ ἤδη ἑστηκότα αὐτὸν καὶ ἐσπασμένον ὃν εἶχεν ἀκι- 
γάκην εὑρίσκουσι. καὶ τοῦτον μὲν οἱ σὺν Γαδάτᾳ καὶ 
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΄ ἐν κ ᾿ δὰ. εἰ, κι 3. ἀν τῶν αχ Γωβρύᾳ πολλοὶ ἐχειροῦντο' καὶ οἱ σὺν αὐτῷ δὲ ἀπέ- 
« Ά, , ,ὔ « οΥ ΄ὔ Γ , 

θνησκον, ὁ μὲν προβαλλόμενός τι, ὁ δὲ φεύγων, ὁ δέ γε 
, “ ᾿ 

καὶ ἀμυνόμενος ὅτῳ ἐδύνατο. ὁ δὲ Κῦρος διέπεμπε τὰς 
τῶν ἱππέων τάξεις κατὰ τὰς ὁδοὺς καὶ προεῖπεν οὺς 

ΝΜ 4 , Ἁ 3...» “Ὁ ᾽ 7 

μὲν ἔξω λαμβάνοιεν κατακαίνειν, τοὺς δ᾽ ἐν ταῖς οἰκίαις 
κηρύττειν τοὺς Συριστὶ ἐπισταμένους ἔνδον μένειν" εἰ 

᾿ς " , χ , 

δέ τις ἔξω ληφθείη, ὅτι θανατώσοιτο. 

Οἱ μὲν δὴ ταῦτα ἐποίουν. Γαδάτας δὲ καὶ Γω- 
βρύας ἧκον: καὶ θεοὺς μὲν πρῶτον προσεκύνουν, ὅτι 
τετιμωρημένοι ἦσαν τὸν ἀνόσιον βασιλέα, ἔπειτα δὲ 

“ , 

Κύρου κατεφίλουν καὶ χεῖρας καὶ πόδας, πολλὰ δα- 
“ , 

κρύοντες ἅμα χαρᾷ καὶ εὐφραινόμενοι. ἐπεὶ δὲ ἡμέρα 
ἐγένετο καὶ ἤσθοντο οἱ τὰς ἄκρας ἔχοντες ἑαλωκυϊάν 

Χ ῇ Ν Ν Ἷ ἐ ᾽ὔ 

τε τὴν πόλιν καὶ τὸν βασιλέα τεθνηκότα, παραδιδόασι 
᾿ Ἁ " « ᾿Ὶ “ Ὰ Χ " ᾽ δὶ 

καὶ τὰς ἄκρας. ὁ δὲ Κῦρος τὰς μὲν ἄκρας εὐθὺς πα- 
ρελάμβανε καὶ φρουράρχους τε καὶ φρουροὺς εἰς ταύ- 

, "“ “ 

τας ἀνέπεμπε; τοὺς δὲ τεθνηκότας θάπτειν ἐφῆκε τοῖς 
7, 

προσήκουσι" τοὺς δὲ κήρυκας κηρύττειν ἐκέλευσεν ἀπο- 

φέρειν πάντας τὰ ὅπλα Βαβυλωνίους: ὅπου δὲ χληφθή- 
ῇ, 

σοιτο ὅπλα ἐν οἰκίᾳ, προηγόρευεν ὡς πάντες οἱ ἔνδον 
» “- ε Ν δ ᾽ 7 « Ἁ “ - 

ἀποθανοῖντο. οἱ μὲν δὴ ἀπέφερον, ὁ δὲ Κῦρος ταῦτα 
μὲν εἰς τὰς ἄκρας κατέθετο, ὡς εἴη ἕτοιμα εἴ τί ποτε 
δέοι χρῆσθαι. ἐπεὶ δὲ ταῦτ᾽ ἐπέπρωκτο, πρῶτον μὲν 
τοὺς μάγους καλέσας, ὡς δοριαλώτου τῆς πόλεως οὔσης 
ΕἾ Υ “-“ “-“ Χ , ᾽ “ ᾽ -“ ᾽ 

ἀκροθίνια τοῖς θεοῖς καὶ τεμένη ἐκέλευσεν ἐξελεῖν" ἐκ 
τούτου δὲ καὶ οἰκίας διεδίδου καὶ ἀρχεῖα τούτοις οὕσπερ 

“ , -“ 

κοινῶνας ἐνόμιζε τῶν καταπεπραγμένων" καὶ οὕτω διέ- 
νείμεν ὥσπερ ἐδέδοκτο τὰ κράτιστα τοῖς ἀρίστοις. εἰ δέ 
τις οἴοιτο μεῖον ἔχειν, διδάσκειν προσιόντας ἐκέλενε. 

“ Ν “ Ἁ Ἁ “ }] Ἷ Ν 
προεῖπε δὲ Βαβυλωνίοις μὲν τὴν γῆν ἐργάζεσθαι καὶ 
τοὺς δασμοὺς ἀποφέρειν καὶ θεραπεύειν τούτους οἷς 

“ 7 .» " ᾿ 

ἕκαστοι αὐτῶν ἐδόθησαν: Πέρσας δὲ τοὺς κοινωνοὺς 

᾿ 
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καὶ τῶν συμμάχων ὅσοι μένειν ἡροῦντο παρ᾽ αὐτῷ ὡς 

δεσπότας ὧν ἔλαβον προηγόρευε διαλέγεσθαι. 

ἘΧΟΘΙ]οπῦ Θχϑμρ]6 οὗ Ογτιβ ἴῃ το] σίου ἃ μα ΠΟ ΓΆ]8. 

" Ν » “Ὁ Πρῶτον μὲν τὰ περὶ τοὺς θεοὺς μᾶλλον ἐκπονοῦντα 
. ῇ - ἐπεδείκνυεν ἑαυτὸν ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ, ἐπεὶ εὐδαιμο- 

, Φ - γέστερος ἥν. καὶ τότε πρῶτον κατεστάθησαν οἱ μάγοι, 

ὕμνει τε ἀεὶ ἅμα τῇ ἡμέρᾳ τοὺς θεοὺς καὶ ἔθυεν ἀν᾽ 
ἑκάστην ἡμέραν οἷς οἱ μάγοι θεοῖς εἴποιεν. οὕτω δὴ τὰ 
τότε κατασταθέντα ἔτι καὶ νῦν διαμένει παρὰ τῷ ἀεὶ 
» “ “ ον “Ὁ 

ὄντι βασιλεῖ. ταῦτα οὖν πρῶτον ἐμιμοῦντο αὐτὸν καὶ 
ΒΡ 7 ἣν 3 ἈΝ :] ῇ 

οἱ ἄλλοι Πέρσαι, νομίζοντες καὶ αὐτοὶ εὐδαιμονέστεροι 
»Μ ι ἔσεσθαι, ἢν θεραπεύωσι τοὺς θεοὺς, ὥσπερ ὁ εὐδαιμο- 

, “Ὁ νέστατός τε ὧν καὶ ἄρχων" καὶ Κύρῳ δ᾽ ἂν ἡγοῦντο 
“ “ “ Νὴ » ταῦτα ποιοῦντες ἀρέσκειν. ὁ δὲ Κῦρος τὴν τῶν μεθ᾽ 

αὑτοῦ εὐσέβ ἡ ἑαυτῷ ἀγαθὸν ἐνόμιζε, λογιζό ὑσέβειαν καὶ ἑαυτῷ ἀγαθὸν ἐνόμιζε, λογιζόμενος 
[χά ς “ “ “ “Ὁ 

ὥσπερ οἱ πλεῖν αἱρούμενοι μετὰ τῶν εὐσεβῶν μᾶλλον 
Ἃ “ 

ἢ μετὰ τῶν ἠσεβηκέναι τι δοκούντων. πρὸς δὲ τούτοις 
ἐλογίζετο ὡς εἰ πάντες οἱ κοινῶνες θεοσεβεῖς εἶεν, ἧττον 
Ἅ » Ἃ Σ ῇ 7 5» ῇ » , Ψ Ὁ 

ἂν αὐτοὺς ἐθέλειν περί τε ἀλλήλους ἀνόσιόν τι ποιεῖν 

και περὶ ἑαυτὸν, εὐεργέτης νομίζων εἶναι τῶν κοινώνων. 
3} 7 ἃ “ « Ἁ ἴω 3 “Ὁ: : 

ἐμφανίζων δὲ καὶ τοῦτο ὅτι περὶ πολλοῦ ἐποιεῖτο 
,ὔ Ψ'΄ [ 5» [.᾿ Υ͂ ΄ » Ἁ ἡ 

μηδένα μήτε φίλον ἀδικεῖν μήτε σύμμαχον, ἀλλὰ τὸ 
, }] ““ ς “ “ Ἅ, Ἁ δ Υ » 

δίκαιον ἰσχυρῶς ὁρῶν, μᾶλλον καὶ τοὺς ἄλλους ᾧετ 

ἂν τῶν μὲν αἰσχρῶν κερδῶν ἀπέχεσθαι, διὰ τοῦ δικαίου 
΄»“»“μ 3 δ “ “ 

δ᾽ ἐθέλειν πορίζεσθαι. καὶ αἰδοῦς δ᾽ ἂν ἡγεῖτο μᾶλλον 
Χ 5 

πάντας ἐμπιπλάναι, εἰ αὐτὸς φανερὸς εἴη πάντας 
“ Ε) , “ 

οὕτως αἰδούμενος ὡς μήτ᾽ εἰπεῖν ἂν μήτε ποιῆσαι μηδὲν 

αἰσχρόν. ἐτεκμαίρετο δὲ τοῦτο οὕτως ἕξειν ἐκ τοῦδε: 
᾿ ᾿ Ὁ τ ᾽ Ἁ Ν ἃ ᾿ “Ὁ 

μὴ γὰρ ὅτι ἄρχοντα, ἀλλὰ καὶ οὺς οὐ φοβοῦνται, 
ἴω ᾿ 7 ο “ ἴω 

μᾶλλον τοὺς αἰδουμένους αἰδοῦνται τῶν ἀναιδῶν οἱ 
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Ψ ᾿ “ δὲ ἃ Ἂ ὃ ΄, ᾽ 9 ́ὕ ἄνθρωποι" καὶ γυναῖκας δὲ ἃς ἂν αἰδουμένας αἰσθά- 
“ “Ὁ «ς "“ 

νωνται, ἀνταιδεῖσθαι μᾶλλον ἐθέλουσιν ὁρῶντες. τὸ δ᾽ 
Φ , [4 Ἂ δ Ὑ »Μ 3 “-“ 

αὖ πείθεσθαι οὕτω μάλιστ᾽ ἂν ῴετο ἔμμονον εἶναι τοῖς 
περὶ αὐτὸν, εἰ τοὺς ἀπροφασίστως πειθομένους φανερὸς 
εἴη μᾶλλον τιμῶν τῶν τὰς μεγίστας ἀρετὰς καὶ ἐπιπο- 

» 

γωτάτας δοκούντων παρέχεσθαι. γυγνώσκων δ᾽ οὕτω καὶ 
ποιῶν διετέλει. καὶ σωφροσύνην δ᾽ αὑτοῦ ἐπιδεικνὺς 
μᾶλλον ἐποίει καὶ ταύτην πάντας ἀσκεῖν. ὅταν γὰρ 
[. »“" - 7 Μ“ἷ ς 7 ΄-“ 

ὁρῶσιν, ᾧ μάλιστα ἔξεστιν ὑβρίζειν, τοῦτον σωφρο- 
»-“ ΦΨ -“ “4 » ͵ ᾿ 7 

νοῦντα, οὕτω μᾶλλον οἵ γε ἀσθενέστεροι ἐθέλουσιν 
“τς ς Ὁ “ ἃ 9 ΄: Ἁ 

οὐδὲν ὑβριστικὸν ποιοῦντες φανεροὶ εἶναι. διήρει δὲ 
αἰδῶ καὶ σωφροσύνην τῇδε, ὡς τοὺς μὲν αἰδουμένους τὰ 

- “Ὁ Χ 

ἐν τῷ φανερῷ αἰσχρὰ φεύγοντας, τοὺς δὲ σώφρονας 
καὶ τὰ ἐν τῷ ἀφανεῖ. καὶ ἐγκράτειαν δὲ οὕτω μάλιστ 
ἂν ᾧετο ἀσκεῖσθαι, εἰ αὐτὸς ἐπιδεικνύοι ἑαυτὸν μὴ ὑπὸ 

-" ΄-“ ;ὔ ΄ »“ “ 

τῶν παραυτίκα ἡδονῶν ἑλκόμενον ἀπὸ τῶν ἀγαθῶν, 
5 ἴω “ “ “ »“" 

ἀλλὰ προπονεῖν ἐθέλοντα πρῶτον σὺν τῷ καλῷ τῶν 
εὐφροσυνῶν. τοιγαροῦν τοιοῦτος ὧν ἐποίησεν ἐπὶ ταῖς 
θύραις πολλὴν μὲν τῶν χειρόνων εὐταξίαν, ὑπεικόντων 
τοῖς ἀμείνοσι, πολλὴν δ᾽ αἰδῶ καὶ εὐκοσμίαν πρὸς 
᾽ “ 2 , 3. ἡ » “ ᾽ , » » , 

ἀλλήλους. ἐπέγνως δ᾽ ἂν ἐκεῖ οὐδένα οὔτε ὀργιζόμενον 
[οὶ ἡ “ ς Ἂ , 9 τι 90ὺν 

κραυγῇ οὔτε χαίροντα ὑβριστικῶς γέλωτι, ἀλλὰ ἐδὼν 
δ “ “ 

ἂν αὐτοὺς ἡγήσω τῷ ὄντι εἰς κάλλος ζῆν. 

Εὐχίοπΐ οἵ γτιβ᾽β ἀομλ] 05. 

Τὴν ἀρχὴν ὥριζεν αὐτῷ πρὸς ἕω μὲν ἡ ἐρυθρὰ θά- 
λαττα, πρὸς ἄρκτον δὲ ὁ Εὔξεινος πόντος, πρὸς ἑσπέ- 

δὲ ΄ Ν᾿ " Ν ᾿ Χ 

ραν δὲ Κύπρος καὶ Αἴγυπτος, πρὸς μεσημβρίαν δὲ 

Αἰθιοπία. τούτων δὲ τὰ πέρατα τὰ μὲν διὰ θάλπος, 
τὼ δὲ διὰ ψῦχος, τὰ δὲ διὰ ὕδωρ, τὰ δὲ δι’ ἀνυδρίαν 
δυσοίκητα. αὐτὸς δ᾽ ἐν μέσῳ τούτων τὴν δίαιταν ποιη- 
σάμενος τὸν μὲν ἀμφὶ τὸν χειμῶνα χρόνον διῆγα» ἐν 
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" « Ἁ “ Βαβυλῶνι ἑπτὰ μῆνας" αὕτη γὰρ ἀλεεινὴ ἡ χώρα" τὸν 
Χ ᾽ ἃ Ν »Μ - [ρ δὲ ἀμφὶ τὸ ἔαρ τρεῖς μῆνας ἐν Σούσοις, τὴν δὲ ἀκμὴν 

ω , , “ » ᾽ “ τοῦ θέρους δύο μῆνας ἐν Ἐκβατάνοις" οὕτω δὲ ποιοῦντα 
αὐτὸν λέ ἐν ἐ ο θάλ ὶ ψύ διά γουσιν ἐν ἐαρινῷ θάλπει καὶ ψύχει διάγειν 

3, Ἶ , “ ἀεί. οὕτω δὲ διέκειντο πρὸς αὐτὸν οἱ ἄνθρωποι ὡς πᾶν 
Ὰ Εθ - 5. ἡ ᾽ Ἁ , ῇ μὲν ἔθνος μειονεκτεῖν ἐδόκει, εἰ μὴ Κύρῳ πέμψειεν 

ὅ τι καλὸν αὐ ω 3 “ Ψ Ἃ [4 Ἃ ΄ Ἃ ὑτοῖς ἂν τῇ. χώρᾳ ἢ φύοιτο ἢ τρέφοιτο ἢ 
ω “ , Ἁ » ’ 

τεχνῷτο, πᾶσα δὲ πόλις ὡσαύτως, πᾶς δὲ ἰδιώτης 
΄, Ἃ 

πλούσιος ἂν ᾧετο γενέσθαι, εἴ τι Κύρῳ χαρίσαιτο" 
Ν Ὰ « “ ΄ Ψι Ἂν ΄ : ᾽ 7 καὶ γὰρ ὁ Κῦρος λαμβάνων παρ᾽ ἑκάστων ὧν ἀφθονίαν 

κεν “υ ι 

εὖχον οἱ διδόντες ἀντεδίδου ὧν σπανίζοντας αὐτοὺς 
αἰσθάνοιτο. 

γταβ, θοϊηρ Δα μιοηἸβῃθα Ὀγ ἃ ἀγα, ΡΓΘΡΆΓΘΒ [ῸΓ 
ἐἰθαῖῃ. Ηἰ5 ἤπδ] δά αγοβδα ἴο 15 Β0η5 ἃπὰ ἔλθη 8. 

Οὕτω δὲ τοῦ αἰῶνος προκεχωρηκότος, μάλα δὴ πρεσ- 
, ΕΥ « “ » “ 2 οἿ σ΄“ 

βύτης ὧν ὁ Κῦρος ἀφικνεῖται εἰς Πέρσας τὸ ἕβδομον 

ἐπὶ τῆς αὑτοῦ ἀρχῆς. καὶ ὁ μὲν πατὴρ καὶ ἡ μήτηρ 
΄ ἣ “ ϑΟΥΝ ᾽ ͵ ᾽ Ὡς ς Ν 

πάλαι δὴ ὥσπερ εἰκὸς ἐτετελευτήκεσαν αὐτῷ ὁ δὲ 
Κῦρος ἔθυσε τὰ νομιζόμενα ἱερὰ καὶ τοῦ χοροῦ ἡγήσατο 
Πέρσαις κατὰ τὰ πάτρια καὶ τὰ δῶρα πᾶσι διέδωκεν 
ὥσπερ εἰώθει. κοιμηθεὶς δ᾽ ἐν τῷ βασιλείῳ ὄναρ εἶδε 

᾿ς ᾽ “Ὁ Ἂ , Ἃ Ἁ τοιόνδε. ἔδοξεν αὐτῷ προσελθὼν κρείττων τις ἢ κατὰ 
-“ ἐπὶ “ Ἁ » 

ἄνθρωπον εἰπεῖν, Συσκευάζου, ὦ Κῦρε: ἤδη γὰρ εἰς 
ἴω Ν 

θεοὺς ἄπει. τοῦτο δὲ ἰδὼν τὸ ὄναρ ἐξηγέρθη καὶ σχεδὸν 
ἴον Ι͂ ᾽ Ἁ 

ἐδόκει εἰδέναι ὅτι τοῦ βίου ἡ τελευτὴ παρείη. εὐθὺς 
“ .Λ ς ΄ Ν 

οὖν λαβὼν ἱερεῖα ἔθυε Διΐ τε πατρῴῳ καὶ Ἡλίῳ καὶ 
“Ὁ “ ’ὔ 

τοῖς ἄλλοις θεοῖς ἐπὶ τῶν ἄκρων, ὡς Πέρσαι θύουσιν, 
“ἅ» “ Ἵ Ν ΄ 

ὧδε ἐπευχόμενος, Ζεῦ πατρῷε καὶ Ἥλιε καὶ πάντες 
ἊὉ μὴ “ 

θεοὶ, δέχεσθε τάδε καὶ τελεστήρια πολλῶν καὶ καλῶν 
᾽ μὲ Ν ε 

πράξεων, καὶ χαριστήρια, ὅτι ἐσημήνατε μοι καὶ ἐν 
οὗ » 3 “Ὁ Ν 5 

ἱεροῖς καὶ ἐν οὐρανίοις σημείοις καὶ ἐν οἰωνοῖς καὶ ἐν 
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ἷς [Ὰ »»" “ - ᾿ ἃ 3 5 “- Α ΟῚ 

φήμαις ἅ τ᾽ ἐχρῆν ποιεῖν καὶ ἃ οὐκ ἐχρῆν. πολλὴ ὃ 
ὑμῖν χάρις ὅτι κἀγὼ ἐγίγνωσκον τὴν ὑμετέραν ἐπιμέ- 
λείαν καὶ οὐδεπώποτε ἐπὶ ταῖς εὐτυχίαις ὑπὲρ ἄνθρω- 

“ ᾿] “ “ ον 

πον ἐφρόνησα. αἰτοῦμαι δ᾽ ὑμᾶς δοῦναι καὶ νῦν παισὶ 
᾿ Ν Ἃ ᾽ν 7 Ν ὃ ᾿ὃ , 

μὲν καὶ γυναικὶ καὶ φίλοις καὶ πατρίδι εὐδαιμονίαν, 
ἐμοὶ δὲ οἱόνπερ αἰῶνα δεδώκατε τοιαύτην καὶ τελευτὴν 

“ «ς Ἁ Ἀ [οἱ , Ἕ » 2 Ἁ 

δοῦναι. ὁ μὲν δὴ τοιαῦτα ποιήσας καὶ οἴκαδε ἐλθὼν 
» τς , Χ 7 ᾽ ᾿ Ν “ Ἂ 

ἔδοξεν ἀναπαύσεσθαι καὶ κατεκλίθη. ἐπεὶ δὲ ὥρα ἣν, 
οἱ τεταγμένοι προσιόντες λούσασθαι αὐτὸν ἐκέλευον. 
ς δι ἊΓ “ «ἡ 2 ΄ ς ᾽ 3 7, 

ὁ δ᾽ ἔλεγεν ὅτε ἡδέως ἀναπαύοιτο. οἱ δ᾽ αὖ τεταγμένοι, 
2 ν᾽ Ὁ“ 5 “ “ - “ὦ δὲ ς Ὰ ἐπεὶ ὥρα ἦν, δεῖπνον παρετίθεσαν᾽ τῷ δὲ ἡ ψυχὴ 

- Ἂ, » ͵ ΄-“» 3 9 ͵ Ἁ », 

σῖτον μὲν οὐ προσίετο, διψῆν δ᾽ ἐδόκει, καὶ ἔπιεν 
ἡδέως. ὡς δὲ καὶ τῇ ὑστεραίᾳ συνέβαινεν αὐτῷ ταῦτα 

“Ὁ “Ὁ ς 

καὶ τῇ τρίτῃ, ἐκάλεσε τοὺς παῖδας" οἱ δὲ ἔτυχον συνη- 
, ᾽ [ο] ἮΣ .Ἂ᾽ 2 Ἂ Δ 5 ΄ Ν 

κολουθηκότες αὐτῷ καὶ ὄντες ἐν Πέρσαις" ἐκάλεσε δὲ 
ἃ 5. , ἃ Ἁ [οὶ 3 ἐφ ἊΞ ἷ , 

καὶ τοὺς φίλους καὶ τὰς Περσῶν ἀρχάς" παρόντων δὲ 
“ , 

πάντων ἤρχετο τοιοῦδε λόγου. 
Παῖδες ἐμοὶ καὶ πάντες οἱ παρόντες φίλοι, ἐμοὶ 

Ἂς “ 7] Ὗ , » 7 » ων “ 

μὲν τοῦ βίου τὸ τέλος ἤδη πάρεστιν" ἐκ πολλῶν τοῦτο 
“ “ , 

σαφῶς γιγνώσκω" ὑμᾶς δὲ χρὴ; ὅταν τελευτήσω, ὡς 
περὶ εὐδαίμονος ἐμοῦ καὶ λέγειν καὶ ποιεῖν πάντα. ἐγὼ 

Ἁ “-“ 7 ἴω 

γὰρ παῖς τε ὧν τὰ ἐν παισὶ νομιζόμενα καλὰ δοκῶ κε- 
καρπῶσθαι, ἐπεί τε ἥβησα, τὰ ἐν νεανίσκοις, τέλειός 

Ν᾿ ᾿ ᾿ς Ἁ 3 ᾽ ΄ 5 δὴ “Ὁ , τε ἀνὴρ γενόμενος τὰ ἐν ἀνδράσι" σὺν τῷ χρόνῳ τε 
“ δ Ἃ, ͵ 3 4 .) ῇ Ν προϊόντι ἀεὶ συναυξανομένην ἐπυγιγνώσκειν ἐδόκουν καὶ 

Ἁ Ἁ ΄ “ τὴν ἐμὴν δύναμιν, ὥστε καὶ τοὐμὸν γῆρας οὐδεπώποτε 
» , “ Ὸ τς “4 ἠσθόμην τῆς ἐμῆς νεότητος ἀσθενέστερον γυγνόμενον, 

᾿" 8, 4 ΄, καὶ οὔτ᾽ ἐπιχειρήσας οὔτ᾽ ἐπιθυμήσας οἶδα ὅτου ἠτύ- 
χῆσα. καὶ τοὺς μὲν φίλους ἐπεῖδον δι’ ἐμοῦ εὐδαίμονας 

“ Ἁ ᾿ , φ . 5 “ , γενομένους, τοὺς δὲ πολεμίους ὑπ᾽ ἐμοῦ δουλωθέντας" 
. Ἁ “ - καὶ τὴν πατρίδα πρόσθεν ἰδιωτεύουσαν ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ νῦν 

Ι: προτετιμημένην καταλείπω" ὧν τ’ ἐκτησάμην οὐδὲν οἶδα 
Ὁ ᾽ Ἀ ’ ὅτι οὐ διεσωσάμην. καὶ τὸν μὲν παρελθόντα χρόνον 
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» [ “ ᾽ ς , ῇ ᾿ 

ἔπραττον οὕτως ὥσπερ εὐχόμην, φόβος δέ μοι συμ- 
ον ΄ ᾽ [ ᾽ ΄ , Ἃ ΠΣ Ἃ 

παρομαρτῶν μή τι ἐν τῷ ἐπιόντι χρόνῳ ἢ ἴδοιμι ἢ 
) , Ε 4 ἈΝ 

ἀκούσαιμι ἢ πάθοιμι χαλεπὸν, οὐκ εἴα τελέως με μέγα 
φρονεῖν οὐδ᾽ εὐφραίνεσθαι ἐκπεπταμένως. νῦν δ᾽ ἢν 
τελευτήσω, καταλείπω μὲν ὑμᾶς, ὦ παῖδες, ζῶντας 

Ὁ“ Μ 7 ς Ἁ , , ᾿Ὶ οὕσπερ ἔδοσάν μοι οἱ θεοὶ γενέσθαι, καταλείπω δὲ 
πατρίδα καὶ φίλους εὐδαιμονοῦντας" ὥστε πῶς οὐκ ἂν 
ἐγὼ δικαίως μακαριζόμενος τὸν ἀεὶ χρόνον μνήμης 

7 “ Ν Χ Ἀ , » , τυγχάνοιμι:; δεῖ δὲ καὶ τὴν βασιλείαν με ἤδη σαφηνί- 

σαντα καταλιπεῖν, ὡς ἂν μὴ ἀμφίλογος γενομένη 
πράγματα ὑμῖν παράσχῃ. ἐγὼ φιλῶ μὲν ἀμφοτέρους 
ὑμᾶς ὁμοίως, ὦ παῖδες" τὸ δὲ προβουλεύειν καὶ τὸ 
ἡγεῖσθαι ἐφ᾽ ὅ τι ἂν καιρὸς δοκῇ εἶναι, τοῦτο προσ- 

“ ῇ 

τάττω τῷ προτέρῳ γενομένῳ καὶ πλειόνων κατὰ τὸ 
5»... » 7 » ,ὔ Ἂ ᾿ ᾽ ᾿ Ὁ ς ς 

εἰκὸς ἐμπείρῳ. ἐπαιδεύθην δὲ καὶ αὐτὸς οὕτως ὑπὸ 
τῆσδε τῆς ἐμῆς τε καὶ ὑμετέρας πατρίδος, τοῖς πρεσ- 
βυτέροις οὐ μόνον ἀδελφοῖς ἀλλὰ καὶ πολίταις καὶ 
[ -“ Χ ΄ Ν Υ Ὄ , Ν 6 “ Ν ᾽ 

ὁδῶν καὶ θάκων καὶ λόγων ὑπείκειν, καὶ ὑμᾶς δὲ, ὦ 
- [ ᾿ 

παῖδες, οὕτως ἐξ ἀρχῆς ἐπαίδευον, τοὺς μὲν γεραιτέ- 
ο “- ΤᾺ “ 

ρους προτιμᾶν, τῶν δὲ νεωτέρων προτετιμῆσθαι' ὡς 
, “-“ 

οὖν παλαιὰ καὶ εἰθισμένα καὶ ἔννομα λέγοντος ἐμοῦ 
Ἂ τὰ 

οὕτως ἀποδέχεσθε. καὶ σὺ μὲν, ὦ Καμβύση, τὴν βα- 
7 » κι δό , 2 »-ψὔΨ » }] ͵ 

σιλείαν ἔχε, θεῶν τε διδόντων καὶ ἐμοῦ ὅσον ἐν ἐμοί: 
3 ΄7 53 ,, 

σοὶ δὲ, ὦ Ταναοξάρη, σατράπην εἶναι δίδωμι Μήδων 
7 εἰς “- 

τε καὶ ᾿Αρμενίων καὶ τρίτων Καδουσίων! ταῦτα δέ σοι 
,ἷ Χ 4 “ 

διδοὺς νομίζω ἀρχὴν μὲν μείζω καὶ τοὔνομα τῆς βασι- 
λείας τῷ πρεσβυτέρῳ καταλιπεῖν, εὐδαιμονίαν δὲ σοὶ 

᾿ Ἁ » ] Ε] 

ἀλυποτέραν. ὁποίας μὲν γὰρ ἀνθρωπίνης εὐφροσύνης 
“- Ψ, “ 

ἐπιδεὴς ἔσει οὐχ ὁρῶ, ἀλλὰ πάντα σοι τὰ δοκοῦντα 
᾿Α Ν. 

ἀνθρώπους εὐφραίνειν παρέσται. τὸ δὲ δυσκαταπρακτο- 
τέρων τε ἐβᾶν καὶ τὸ πολλὰ μεριμνᾶν καὶ τὸ μὴ δύ- 

᾿ ς ἈΝ “ 

νασθαι ἡσυχίαν ἔχειν κεντριζόμενον ὑπὸ τῆς πρὸς τἀμὰ 
᾿Α 

ἔργα φιλονεικίας καὶ τὸ ἐπιβουλεύειν καὶ τὸ ἐπιβου- 
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λεύεσθαι, ταῦτα τῷ βασιλεύοντι ἀνάγκη σοῦ μᾶλλον 
“-“ ἃ Ἷ κν [4] ᾽ , Ἁ 

συμπαρομαρτεῖν, ἃ, σάφ᾽ ἴσθι, τῷ εὐφραίνεσθαι πολλὰς 
᾽ ͵ὔ 7 4. ᾿Ὶ 5 Ἁ Ἃ 3 ͵ 

ἀσχολίας παρέχει. οἶσθα μὲν οὖν καὶ σὺ, ὦ Καμβύση, 

ὅτι οὐ τόδε τὸ χρυσοῦν σκῆπτρον τὸ τὴν βασιλείαν δια- 
“ , ς [ω] “ 

σῶζόν ἐστιν, ἀλλ᾽ οἱ πιστοὶ φίλοι σκῆπτρον βασιλεῦσιν 
» ΄ ; ΤΕ. , Ἃ Χ Ἁ “ 

ἀληθέστατον καὶ ἀσφαλέστατον. πιστοὺς δὲ μὴ νόμιζε 
φύσει φύεσθαι ἀνθρώπους" πᾶσι γὰρ ἂν οἱ αὐτοὶ πι- 
στοὶ φαίνοιντο, ὥσπερ καὶ τἄλλα τὰ πεφυκότα πᾶσι 

Α -“" 

τὰ αὐτὰ φαίνεται' ἀλλὰ τοὺς πιστοὺς τίθεσθαι δεῖ 
[τι “ “Ὁ “ [ω͵ 

ἕκαστον ἑαυτῷ" ἡ δὲ κτῆσις αὐτῶν ἔστιν οὐδαμῶς σὺν 

τῇ βίᾳ, ἀλλὰ μᾶλλον σὺν τῇ εὐεργεσίᾳ. εἰ οὖν καὶ 
ΕΙ Ἁ 7 ΓᾺ “ ΄ 

ἄλλους τινὰς πειράσῃ συμφύλακας τῆς βασιλείας ποι- 
- ῇ Υ 3 “ 

εἴσθαι, μηδαμόθεν πρότερον ἄρχου ἢ ἀπὸ τοῦ ὁμόθεν 
γενομένου. καὶ πολῖταί τοι ἄνθρωποι ἀλλοδαπῶν οἰ- 
κειότεροι καὶ σύσσιτοι ἀποσκήνων' οἱ δὲ ἀπὸ τοῦ 

» “ “Ἢ “ 

αὐτοῦ σπέρματος φύντες καὶ ὑπὸ τῆς αὐτῆς μητρὸς 
Ἂ “- - 

τραφέντες καὶ ἐν τῇ αὐτῇ οἰκίᾳ αὐξηθέντες καὶ ὑπὸ τῶν 
᾽ “- 

αὐτῶν γονέων ἀγαπώμενοι καὶ τὴν αὐτὴν μητέρα καὶ 
Ν “ 

τὸν αὐτὸν πατέρα προσαγορεύοντες, πῶς οὐ πάντων 
, ," 3 ἃ οὗτοι οἰκειότατοι; μὴ οὖν ἃ οἱ θεοὶ ὑφήγηνται ἀγαθὰ 

ΕΥ̓ }] ΄ » "“ ’ 7: 4 » 5 

εἰς οἰκειότητα ἀδελφοῖς ματαιὰ ποτε ποιήσητε, ἀλλ, 
᾿ς ἢ » ᾽ λῚ » “ 5 Ἁ » Ἁ 

ἐπὶ ταῦτα εὐθὺς οἰκοδομεῖτε ἄλλα φιλικὰ ἔργα" καὶ 
᾿ 

οὕτως ἀεὶ ἀνυπέρβλητος [ἀλλήλοις)] ἔσται ἡ ὑμετέρα 
7, Ε ἴον ΄ ς “ Ἰὃ ΦῈ 7, φιλία. ἑαυτοῦ τοι κήδεται ὁ προνοῶν ἀδελφοῦ" τίνι 

ἢ Χ ς » “ γὰρ ἄλλῳ ἀδελφὸς μέγας ὧν οὕτω καλὸν ὡς ἀδελφῷ ; 
4 δ᾽ "7 ΄ ἢν δ᾿ ὃ ῇ ὃ ’ [ 

τίς δ᾽ ἄλλος τιμήσεται δι᾿ ἄνδρα μέγα δυνάμενον οὕτως 

ὡς ἀδελφός; τίνα δὲ φοβήσεταί τις ἀδικεῖν ἀδελφοῦ 
, » Ψ ς ὙΠΕΡ ἤΡυ λα ,΄ ὙΡΡ μεγάλου ὄντος οὕτως ὡς τὸν ἀδελφόν; μήτε οὖν θᾶττον 

μηδεὶς σοῦ τούτῳ ὑπακουέτω μήτε προθυμότερον παρ- 
Ἁ 

έστω" οὐδενὶ γὰρ οἰκειότερα τὰ τούτου οὔτε ἀγαθὰ 

οὔτε δεινὰ ἢ σοί. ἐννόει δὲ καὶ τάδε" τίνι χαρισάμενος 
» 7 Ἃ , “ ΕΥ ͵ ͵7ὔ ' Δ 

ἐλπίσαις ἂν μειζόνων τυχεῖν ἢ τούτῳ ; τίνι δ᾽ ἂν βο- 
᾿; , 

ηθήσας ἰσχυρότερον σύμμαχον ἀντιλάβοις ; τίνα δ᾽ 
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ν "Ὁ ἡ "» , 

αἴσχιον μὴ φιλεῖν ἢ τὸν ἀδελφόν; τίνα δὲ ἁπάντων 
κάλλιον προτιμᾶν ἢ τὸν ἀδελφόν; μόνου τοι, ὦ Καμ- 
βύση, πρωτεύοντος ἀδελφοῦ παρ᾽ ἀδελφῷ οὐδὲ φθόνος 
παρὰ τῶν ἄλλων ἐφικνεῖται. ἀλλὰ πρὸς θεῶν πα- 

ῇ ϑ' “ “ » Ἷ Μ Ν Ἂν ἐν Ἀ 

τρῴων, ὦ παῖδες, τιμᾶτε ἀλλήλους, εἴ τι καὶ τοῦ ἐμοὶ 
-“ “ , “ 

χαρίζεσθαι μέλει ὑμῖν: οὐ γὰρ δήπου τοῦτό γε σαφῶς 
δοκεῖτε εἰδέναι ὡς οὐδέν εἰμι ἐγὼ ἔτι, ἐπειδὰν τοῦ 
» θ ΄ , ,ὕ 6. δὲ Ἁ ζω ἔ ᾽ ἀνθρωπίνου βίου τελευτήσω: οὐδὲ γὰρ νῦν τοι τήν Ὑ 
ΦῚ ᾿ ε Ν ᾽ δ 2 Ἕν ͵΄ ΄ 
ἐμὴν ψυχὴν ἑωρᾶτε, ἀλλ᾽ οἷς διεπράττετο, τούτοις 

᾽ Ἁ -“ “ αὐτὴν ὡς οὖσαν κατεφωρᾶτε. τὰς δὲ τῶν ἄδικα παθόν- 
των ψυχὰς οὔπω κατενοήσατε οἵους μὲν φόβους τοῖς 

, » ΄, “ Ν 7 - 
μιαίφονοις ἐμβάλλουσιν, οἵους δὲ παλαμναίους τοῖς 
᾽ ,7ὔ “ ξ ἀνοσίοις ἐπυιπέμπουσι; τοῖς δὲ φθιμένοις τὰς τιμὰς 
διαμένειν ἔτε ἂν δοκεῖτε, εἰ μηδενὸς αὐτῶν αἱ ψυχαὶ 

“4 “- “ 

κύριαι ἦσαν; οὔτοι ἔγωγε, ὦ παῖδες, οὐδὲ τοῦτο πώ- 
5 ΄ ε να Ἀ τ Ἃ 2 Ἃ ᾽ ποτε ἐπείσθην, ὡς ἡ ψυχὴ, ἕως μὲν ἂν ἐν θνητῷ σώματι 

ϑ ἊἊ “ Ν 7 3 “Ὁ 7 ς “ Ἁ {τ 

ἢ, ζῇ, ὅταν δὲ τούτου ἀπαλλαγῇ, τέθνηκεν. ὁρῶ γὰρ ὅτι 

καὶ τὰ θνητὰ σώματα ὅσον ἂν ἐν αὐτοῖς χρόνον ἢ ἡ 
Ἁ “ ῇ Υ͂ 7 , 

ψυχὴ; ζῶντα παρέχεται. οὐδέ γε ὅπως ἄφρων ἔσται ἡ 
Ἁ “ “ ψυχὴ, ἐπειδὰν τοῦ ἄφρονος σώματος δίχα γένηται, 

2. Χ “ ΄ ΕΣ 3. ἢ Υ Χ θ Ν 
οὐδὲ τοῦτο πέπεισμαι" ἀλλ᾽ ὅταν ἄκρατος καὶ καθαρὸς 
« “ ἴω ϑιεν ΡῚ Ἁ 

ὁ νοῦς ἐκκριθῇ, τότε καὶ φρονιμώτατον εἰκὸς αὐτὸν 
Φ ΄ Ν » , “ γ 3 Φ εἶναι. διαλυομένου δὲ ἀνθρώπου δῆλά ἐστιν ἕκαστα 

3 ΄ Ἂ Δ. , Ἀ “- ἈΝ οι Ὁ δὲ 
ἀπιόντα πρὸς τὸ ὁμόφυλον πλὴν τῆς ψυχῆς" αὕτη ὃὲ 

μόνη οὔτε παροῦσα οὔτε ἀπιοῦσα ὁρᾶται. ἐννοήσατε 

δὲ, ἔφη, ὅτε ἐγγύ ἐν τῷ ἀνθρωπίνῳ θανάτῳ οὐδέν . ἔφη, ὅτι ἐγγύτερον μὲν τῷ ἀνθρωπίνς Ἴ 
5 Ὡ τ " ἈΝ [ω͵ Σ ΄ . "4 ὃ ̓ 

ἐστιν ὕπνου: ἡ δὲ τοῦ ἀνθρώπου ψυχὴ τότε δήπου 
, “ ’ 

θειοτάτη καταφαίνεται, καὶ τότε τί τῶν μελλόντων 

προορᾷ" τότε γὰρ, ὡς ἔοικε, μάλιστα ἐλευθεροῦται. εἰ 
" “ ᾽ Χ 6 

μὲν οὖν οὕτως ἔχει ταῦτα ὥσπερ ἐγὼ οἴομαι καὶ ἡ 
ψυχὴ καταλείπει τὸ σῶμα, καὶ τὴν ἐμὴν ψυχὴν καται- 
δούμενοι ποιεῖτε ἃ ἐγὼ δέομαι" εἰ δὲ μὴ οὕτως, ἀλλὰ 

΄ ς Χ » “ ’ , ᾽ Ἁ 

μένουσα ἢ ψυχὴ ἐν τῷ σωματι συναποθνήσκει, ἀλλὰ 
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᾽ὔ Ἁ φ“πινᾷ ὦ ἃ , "48 “ Ὶ ΄ θεούς γε τοὺς ἀεὶ ὄντας καὶ πάντ᾽ ἐφορῶντας καὶ πάντα 
δ »" , 

δυναμένους, οἱ καὶ τήνδε τὴν τῶν ὅλων τάξιν συνέχουσιν 
ἀτριβῆ καὶ ἀγήρατον καὶ ἀναμάρτητον καὶ ὑπὸ κάλ- 
λους καὶ μεγέθους ἀδιήγητον, τούτους φοβούμενοι 

μήποτε ἀσεβὲς μηδὲν μηδὲ ἀνόσιον μήτε ποιήσητε 
Χ , μήτε βουλεύσητε. μετὰ μέντοι θεοὺς καὶ ἀνθρώπων 

- ῇ “ 

τὸ πᾶν γένος τὸ ἀεὶ ἐπυιγυγνόμενον αἰδεῖσθε" οὐ γὰρ ἐν 
“Ὁ ς ΄-“ Ἁ 

σκότῳ ὑμᾶς οἱ θεοὶ ἀποκρύπτονται, ἀλλ᾽ ἐμφανῆ πᾶσιν 
ἀνάγκη ἀεὶ ζῆν τὰ ὑμέτερα ἔργα" ἃ ἢν μὲν καθαρὰ καὶ 

ἔξω τῶν ἀδίκων φαίνηται, δυνατοὺς ὑμᾶς ἐν πᾶσιν 
Ἀ , 

ἀνθρώποις ἀναδείξει: εἰ δὲ εἰς ἀλλήλους ἄδικόν τι 
φρονήσετε, ἐκ πάντων ἀνθρώπων τὸ ἀξιόπιστοι εἶναι 
ἀποβαλεῖτε. οὐδεὶς γὰρ ἂν ἔτι πιστεῦσαι δύναιτο ὑμῖν, 

»Ο" » ΄ “ 50." ᾽ , Ν Γι 

οὐδ᾽ εἰ πάνυ προθυμοῖτο, ἰδὼν ἀδικούμενον τὸν μάλιστα 
φιλίᾳ προσήκοντα. εἰ μὲν οὖν ἐγὼ ὑμᾶς ἱκανῶς δι- 

“ ᾽ Ν δάσκω οἵους χρὴ πρὸς ἀλλήλους εἶναι, εἰ δὲ μὴ, καὶ 
παρὰ τῶν προγεγενημένων μανθάνετε" αὕτη γὰρ ἀρίστη 
διδασκαλία. οἱ μὲν γὰρ πολλοὶ διωγεγένηνταν φίλοι 
μὲν γονεῖς παισὶ, φίλοι δὲ ἀδελφοὶ ἀδελφοῖς" ἤδη δέ 

ἊΨ ΣΝ , 2 , » ς ς , 

τίνες τούτων καὶ ἐναντία ἀλλήλοις ἔπραξαν" ὁποτέροις 

ἂν οὖν αἰσθάνησθε τὰ πραχθέντα συνενεγκόντα, ταῦτα 
Ἁ Ὁ , Ὺ “- “Ἁ 4 Ἁ 4 Ἁ 

δὴ αἱρούμενοι ὀρθῶς ἂν βουλεύοισθε. καὶ τούτων μὲν 
Μ δ) [4 Ἁ δ Ψ Ἁ “ Φ “ .“ 

ἴσως ἤδη ἅλις. τὸ δ᾽ ἐμὸν σῶμα, ὦ παῖδες, ὅταν τελευ- 
τήσω, μήτε ἐν χρυσῷ θῆτε μήτε ἐν ἀργύρῳ μήτε ἐν 
ἴλλ ὃ Ἧ ὑλλὰ “ Ἃ ᾿ ΄ » Ἰὃ ΄ Ἁ ἄλλῳ μηδενὶ, ἀλλὰ τῇ γῇ ὡς τάχιστα ἀπόδοτε. τί γὰρ 
τούτου μακαριώτερον τοῦ γῇ μιχθῆναι, ἣ πάντα μὲν τὰ 

Ἁ “ μ" » Ἁ ΄ Ἀ ὴ 5 ᾿ Χ Ν καλὰ, πάντα δὲ τἀγαθὰ φύει τε καὶ τρέφει; ἐγὼ δὲ καὶ 
»7 ᾳ ᾽ , Ἁ “ ς Ε 

ἄλλως φιλάνθρωπος ἐγενόμην καὶ νῦν ἡδέως ἄν μοι 

δοκῶ κοινωνῆσαι τοῦ εὐεργετοῦντος ἀνθρώπους. ἀλλὰ 
Ἁ " ΝΜ » “ “ «ς Ἁ Ψ γὰρ ἤδη, ἔφη, ἐκλιπεῖν μοι φαίνεται ἡ ψυχὴ ὅθενπερ, 

ὡς ἔοικε, πᾶσιν ἄρχεται ἀπολείπουσα. εἴ τις οὖν ὑμῶν 
Ἃ » 7, “-“ 5 - [2 Ἂ ΒΩ ᾽ Ἁ 

ἢ δεξιᾶς βούλεται τῆς ἐμῆς ἅψασθαι ἢ ὄμμα τοὐμὸν 
ζῶντος ἔτι προσιδεῖν ἐθέλει, προσίτω: ὅταν δ᾽ ἐγὼ 
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᾿ ’ 3 ἊΝ ς ω -᾿ “ ἈΝ Ἄς, 

ἐγκαλύψωμαι, αἰτοῦμαι ὑμᾶς, ὦ παῖδες, μηδεὶς ἔτ 
» , δ τὰν ον 5 7 ᾿ ᾽ λν μ᾿ ἀνθρώπων τοὐμὸν σῶμα ἰδέτω, μηδ᾽ αὐτοὶ ὑμεῖς. Πέρ- 
σας μέντοι πάντας καὶ τοὺς συμμάχους ἐπὶ τὸ μνῆμα 
τοὐμὸν παρακαλεῖτε συνησθησομένους ἐμοὶ ὅτι ἐν τῷ 
2 ὮΝ » «- Ἀ Ἃ ΕΝ Χ “ ἀσφαλεῖ ἤδη ἔσομαι, ὡς μηδὲν ἂν ἔτι κακὸν παθεῖν, 
μήτε ἢν μετὰ τοῦ θείου γένωμαι μήτε ἢν μηδὲν ἔτι ὦ" 
ὁπόσοι δ᾽ ἂν ἔλθωσι, τούτους εὖ ποιήσαντες ὁπόσα ἐπ᾽ 
3 Ν ᾿ , ΄ ΕΣ ΄ Ν “ 3 ἀνδρὶ εὐδαίμονι νομίζεται ἀποπέμπετε. καὶ τοῦτο, ἔφη, 
μέμνησθέ μου τελευταῖον, τοὺς φίλους εὐεργετοῦντες 

Ν Ἁ 3 ᾿ , ΄ Ν 4 Μ᾿ καὶ τοὺς ἐχθροὺς δυνήσεσθε κολάζειν. καὶ χαίρετε, ὦ 
-“ ΓᾺ ς ΒΝ αὶ 

φίλοι παῖδες, καὶ τῇ μητρὶ ἀπαγγέλλετε ὡς παρ᾽ ἐμοῦ" 
καὶ πάντες δὲ οἱ παρόντες καὶ οἱ ἀπόντες φίλοι χαί- 
ρετε. ταῦτ᾽ εἰπὼν καὶ πάντας δεξιωσάμενος συνεκαλύ- 

᾿Α ψατο καὶ οὕτως ἐτελεύτησεν. 



ΝΟΤΕῈΒ ΟΝ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

Ρ, 1.-πατρὸς μὲν---μητρὸς δέ: μὲν ἀπᾷ δὲ ἀγα οὗ ἔγραιθηΐ οσοα!- 
ΥΘΠΓ6 ἴπ σοηβθουίνα οἰδιιβθθ, ΔΠ ἃ ΤΩΔΥ ΘἜΠΘΓΔΙΥ Ὀ6 ΤΘηδγθα, ὁη {16 
οπθ μαπά---οη ἐἢ6 οἶποτ: 1 δὴ [Ὁ]]ον 5 μὲν, 10 τοῖδθυβ ἐο βοιῃθίμιηρ' {Πα Πᾶ5 

Ῥγθοθάθά, δηα τηᾶὺ θ6 γθηάευβά, ασοογαϊηρῖῃ, ἐπογοίογο, ἐιθη, ἐζιιδ. 

πατρὸ----γενέσθαι : εἶναι, γίγνεσθαι, ἴῃ [ῃ6. 56Πη56 οὗ, ἐο δ6 ἐΐι6 50οη οἔ, 
ἐο ὅδ ἀοϑοοπαρα ἤγοπι, ἃΥΘ σ᾿ ΏΘΥΆΙ]Υ [Ὁ] ον ὈΥ {Π6 ρθη. : {Π6 ῬΥθρ. ἐκ 
15 ΒΟΙ ΘΓ Τ.65 Θχρυοϑβθα. 

φῦναι, ἐο μαυὸ δοθη ὃψ παΐέμγ: [Π6 2. Δ0Υ. ἔφυν οἵ φύω, οΥ φῦμι, Πᾶ5 

Δ}. ἸΠ ΓΔΉΒ1{1γ 6 56Ώ56. 
λέγεται ΥΕΐεγ5 ἰο ῬΥΌΒ6 τ ΕΓΒ : ἄδεται ἴο ροείϑ. 
(κατὰ) εἶδος, τυ, γοδρθοέ ἐο ξόγηι, ρογϑοπαὶ ἀρρϑαταποθ. 

ἔχων διαμνημονεύεται, ἴδ ἦς ϑογη6 ἵπ πιΘΠΊΟΥ, γϑοοταρα α5 παυΐηρ, ΟΥ̓ἕο 

μαυθ μαᾶ : ἴῃ8 ῬΑΥΓΟΙΡ]6 15 ἔγθα ΠΕ θη ρ]ογθά Ὁ [μ6 ΟΥ̓ 6 5 ἔὼ αὶ {Π6 
1ηβηϊναο. 

π. τῶν ἦλ. διαφέρων ἐφαίνετο, Ξἠοιυοά ᾿ϊπιδοι ας σεν ραδεῖπηρ', τυα5 πιαηῖ- 
αεοεϊῳ οιιγραδοῖηρ, ΟΥἩ αρροαγεά ἐο 5ιιγρα85 αἷΐ Πὲς αδϑοοϊαίεδ : “ φαίνομαι ἴῃ 

{Π6 56η86 οἵ ἔο 5θθπι, υἱάογὶ, τ κ65 1π6 Ἰηῆη., θαΐ ἴῃ 1Πδὲ οὗ ἐο δ6 πιαπί{εϑΐ, 

ἀρραγοτο, [6 Ῥδυίοῖρ]6.᾽᾽ ---αΐίῃ. Φαίνω, δοῖ. ἐο οαιι56 ἐο ἀρρθαγ : φαίνο- 
μαι, τηϊά, ἐο οἤδιυ οπθ᾽ 5- 8, ἐο ἀρρϑαγ. 

τῶν ἡλίκων διαφ. “ΤΠ ρθη. 15 ραΐ ψ]1Π νΘΥ 5. 1) ΜΠ]Οἢ ἐΠ6 1468 οἵὨ 
ἃ ΘΟΙΏΡΔΓΔΙνΘ 15 πο] ἀ6α : 50 ἢ. ΔΥΘ {Π056 ΜΏ1Οἢ 5ΙΡΏΣΕΥ ἐσ διγρα85, ΟΥ̓ 
[16 ΘΟΠΊΓΔΤΥ, ἕο ὅδ ϑεγραδδθα, ἐο δ6 ἐΉ[οΥῖοΥ ἐο ἀποίϊιοτ : ἡσσᾶσθαι, περιγε- 
νέσθαι, διαφέρειν.᾽"---Μαΐί)ι. 

εἰς τὸ τ. μανθάνειν ἃ δέοι, ευἱέϊ, γοβροοέ ἰο Ἰοαγηΐηρ φιϊοκίῳ τὐπαξ τὐας 

ΠΘΟΘΘΘαΤΉ : ἴΠ6 ορίαϊνα 15 αδϑὰ 1η ἱπαἀθῆηῃϊζο οἰδιβ88 δου νυ ῦ5 οἵ ραβέὲ 
ΕἸΠη6. 

Ῥ, 2.---ὡς δὲ ἀφίκετο τάχιστα, απ ας 500Ή α5 ἢ Πα αγγίυοά. 
ἔγνω---ὄντα, ἴοΥ εἶναι, ἔποῖυ ἐπα “5ίψαρος ιυαϑ: ΨΘΥΡ5 5Ιρ:  Ὑ]ηρ᾽ ἐο 

ἤποιυ, ρογοοῖυο, εἰπαθγϑίαπαι, ἰθαγη, οὔδογυθ, ὅδῖ0.,) ΔΥΘ6 ἴο!] ον ὈΥ ἃ Ῥᾶτγ- 

{101Ρ16 : 566 Ῥῃ. 6, 7. 

οἷα δὴ π. φ. φύσει, }ιιδὲ α5 α οι! παξωγαῖϊῳ αἰοοίϊοπαΐο : τ. 11. 
ἠσπάζετο, 6 δοσαη ἐο βαϊμέθ : ἴῃ68 Ῥδγθοὶρ]6 τε οοπηθοῖβ καὶ --- 

ἐμβλέπων αὐτῷ ἔλεγεν. 
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ὥσπερ ἂν εἴ τις---ἀσπ., ας ἱΓ οπο---ισονο βαϊιίϊηνσ, 
συντεθραμμένος, δγοιιρ)ιέ τ ἐοροίγιον εὐἱέ]ι, ἴγ. συντρέφω. 
ὀφθ. ὑπογραφῇ : 566 2 Κίηρϑ, ἰχ. 80. δογθια. ἱν. 80, 

κόμαις προσθέτοις, ζαϊδο Παΐν. 
νόμιμα, οιιδέοηιαγῳ : ΜΏΘΗ ἴΠ6 Βα Ὀβίδητἶν 65 5 ρΉΥ Ἰπδηϊπιαΐθ Οὔ] Θοίβ, 

1Π6 ΠΘαΐΟΥ ἰβ οἰζθη πιϑ6α, 
τοῖς οἴκοι (οὖσι), ἔτι ἐϊιοῖγ" οὐυη σοιηίγ : πολὺ ἰ5 ἴο θ6 οοπῃπροίθα ψ1} 

{6 [Ὁ] ον ηρ' ΟΠ ΡΥ Δίν 68. 

ὅσων ἑώρακα, ὈΥ αἰζγδοίίοη ἔῸΥ ὅσους : ἑώρακα, Αἰί, ροτῖ, ἔτ, ὁράω. 
ἐπὶ τ. θύραις, ἔπι αἰἐοπάαποο αὐ ἐδ ἄοογς οἵ 115. [Δ 6 χ᾽ 5 Ῥά]Δ06: 568 

ΒοΟΚ οἵ Εδβίμου, 11. 19. 

ἀντασπαζόμενος, τεοϊιγηΐηρ 75 οηιῦγαρα. 
ἐτίμα καὶ ἐκόσμει, 6 ποποιγοά απὰ αἀογηεά, ἱ. 6. 6 δἀογπθᾶ Ὠϊτη [ῸΥ 

1Π6 58Κ6 οἵ Ποῃηουγ δηᾶ ἀϊϑεϊποίϊοη. 

εἴ που ἐξελαύνοι, ἐ π6 (“45Ξἔψαρ65) γοάθ οιμὲ αηῷ τὐ]ιθ 0. 
ἅτε παῖς ὧν, αἜ δοῖηρ ἃ δου. 
ἵππ. μανθάνων ὑπερέχ., τυας Θαοοοαϊηρὶῳ ρϊοαδοα ευἷέ, ἰραγηΐηρ ἐο τά. 

“ΨΟΥΌΒ ΜΏΙΟΝ ΘΧΡΥΘΒ5 ΔΩΥ͂ ΘΠΙΟΙΟη οΟὗὨ [Π6 τηϊηά, 8ἃ5 ἐο χο)οῖοθ, ὃ6 

ἑπαϊρπαηέ, υθαθαῖ, αδ]ιαηιοά, ἐο γορθηέ, ὅτο. ἴα] ἴῃ {Π6 Ῥδγίοῖρ]α {π6 οὈ͵θοῖ 
ΟΥ̓ ΟρΡογδίϊγα οδιιβ8.᾽᾽--αΐίἢ. 80 ἥδομαι, Ὁ. 8. 

καὶ ἰδεῖν ἵππον σπ.; ουθη ἐο 866 ἃ ἤογ86 ἐδ αὮ μποοηιηιοΉ, οὐγοιηιδέαηο6. 

ὡς ἥδ. δειπνεῖν, ἐο αΐπο α5 ρίθαδαηέϊῃ α5 γοδϑίθϊο. 

τ ποθοίη, ἴπΠ6 Α(ῇ. ἔογτῃ οἵ [Π6 ορί. ἴῃ σοηϊγαοίοα γΟΥῸΒ : ἴον ποθοῖ: 50 
δοκοίη, Ὁ. 8. ἐπιτελοίη, Ὁ. 8. 

προσήγαγεν αὐτῷ, Πι6 οαιιδοά ἐο ὃ6 86ὲ δοίογε ἴηι. 
παροψίδας, διυθοίηιθαίδ : ἐμβάμματα, 8αιιοθ5: βρώματα, πιθαΐϑ. 

ὅσα πράγματα ἔχεις, ευ]ιαέ ἐγοιιδίο ψοι μαῦθ : 566 Ῥ. ἴ. 

Ρ. 8.--- φάναι τὸν ᾽Αστ. : {Ππ6 ἰηῆη. 15 ρονευπϑᾶ ὈΥΐ λέγεται οΥ ἔφασαν. 
ἁπλουστέρα καὶ εὐὖθ.----ἢ δδὸς, {6 τυαρ ἐδ Ἡνιο, ποῦ δἴηιρίθ απᾶ πιουε 

αἰϊγοοέ απιοΉ τι8. 

εἰς τὸ αὐτὸ ἡμῖν, ἐο ἐπ δαηιθ (γα) αϑ τ: ὃ αὐτὸς 15 [0] ονγοα Ὀγ ἃ 
ἀδί. ; 50 15 ἑάθηιν ἴῃ 1,8 01ῃ. 

πολλούς τινας ἑλ.----πλανώμενοι, τυαπάογίηρ τῷ απᾶ ἀοιυη ἴπ πιαην 

πιᾶχζθδ: τις 15 οἴΐθη ραΐ νι δα]θοίνεβ οὗ αδ]ν, φυδη! γ, δη4 τηδρ- 
πἰζααε. 

ὅποι--- ἥκομεν, (ἴο [Π6 ῬοΙΏὉ) ὠὐἤθγ6 εὐ Πα( οοηι6 ἰοηρ ἀρο. 

οὐκ ἀχθ.----περιπλανώμεθα, 06 ο ποὲ ἐἤιιι5 τὐυαπάογ αϑοιέ τοϊμοίαηέϊῳ ; 
1. 8. 6 8 Κ6 ΠΟ {τᾺτ00}]6 οὗ [15 οἰγοιϊΐζοιι5 τηθῖποὰ οἵ 5815 Ὑ1ηρ' ΟΥΥ 
ΔΡΡοεε5 : ταῦτα ἴοΥ κατὰ ταῦτα, 1. 6. οὕτως. 

πολλὰ αὐτῷ παραφέρειν καὶ θ. καὶ τῶν ἣμ. ἐπα 6 56ὲ ϑεξογε Πιῖηι α 

ετεαΐ χιαπέϊέψ (00 πιθαἐ) δοί, δοίοπρίηρ ἐο ευἱϊά απϊηιαίς απαᾶ αἰ50 0 ἐαπηιθ. 
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ἑώρα, Ατῦ. ᾿τηρογῇ, ἴον ὥρα, ἔν. ὁράω. 
εἰπεῖν---φάναι, ἃ σΟ]]οα 14] γοἀππάδηου, βἰ μη] (0 δὴ ἘΏΡ] 5} νὰ]- 

ΒΆΓΙΒτη : δαϊά,---δαϊὰ ἢ6. 

ἢ καὶ δίδως, ἀο ψοῖι γθαϊϊῃ σῖυο ἢ 
(καθ᾽) ὅ τι βούλομαι αὐτοῖς χρ., ἐο πιαϊξα τι56 οΓ ἐϊιοηι α5 1 ρίθαδε. 
λαβόντα (ἐκ) τῶν κρεῶν, παυΐηρ ἑακοη (ρου 5) φῇ ἐἶι6 πιθαέ : ΟΥ̓ τῶν 

κρεῶν διαδιδόναι, αἱδέγὶδιιἐοα 9 ἐΐιο 651. : ἃ5 ἐπιδιδόντα τοῦ ἑαυτοῦ μέρους, 

»..9: 

ἐπιλέγοντα ἑκάστῳ, δανψίηρ' πιογθουοῦ ἐο Θαο]). 
σοὶ μὲν τοῦτο, ΞΒΌΡΡΙΥ δίδωμι, ἐο ψοῖι (1 σἶνθ) ἐπῖδ. 
διεδίδου, ἴοΥ διεδίδω, ἔοττηθα 85 1{ [Ι͂Γοτὴ διαδιδόω. 
προσάγειν τ. δ. ᾽Αστ., ἐο ἐπίγοάιιοθ ἐΐοδα εὐ]ο οι] ξοΥ (ἃ δυάϊθμοθ 

10} “5έψαρθ8. 

ἐπ. προπετῶς, ἱηφιϊίγοα Ποοαϊος εἶμ : ἔτ. πρὸ ἀῃὰ πέτω ἴοΥ πίπτω. 

ὡς ἂν (ἐπέροιτο) π. μ. ὑποπτήσσων, α5 ὦ οἰ ηιϊρ]ιέ ἐϊαΐ {εἰέ α5 ψοὲ πὸ 
ἐἰϊηιϊαϊέψ : πτήσσω 15 5.ὙἸΟΌΥ ΔΡΡΙΙ6α ἴο δῃΐϊτη}5 {Ππᾶὺ ΟΥΟ οἷ. ἃ Πα ΒΏΤΙΩ 

1 ΤΕΥΤΟΥ͂, 

Ρ, 4.--͵Ἐ,να κἀγὼ---ἀνακτήσωμαί σε, ἐπμαΐ 1 αἰ5ο μαυΐηρ εὐοἰϊ ροιιγοα ἀγῖηϊς 
ἑηέο τέ 700 ψοιι, πιαρ βαῖη ψοιτ βαυοιιν : πιεῖν, ΔοΥ. 2. ᾿ηξ, ἔγ. πίνω, ἴογ πῶμα: 

566 Ρ. 6. 

καὶ τὸν κελ. δι: [Π6 ΔΥΓΟ]6 15 ἔγθαιθη!ν υϑθα [ῸΓ ἃ ἀδηηοηβίγαϊνα 
ῬΙΟποὰη (αὐτὸν) ἴῃ {Π6 δοοι5. Δἰζου καί. 

στήσαντα τὸ πρόσωπον, Παυΐηρ 5οἐἐϊ6ἀ Πὲς σοιιηίοπαηοο. 
ἀναπηδῆσαι, 5ργΥιηρ τιρ, δοιπαάοα {ογιυατά. 

ἀπόλωλας, ψοιι αγὸ γμϊηρά : τά τε γὰρ ἄλλα, υπάεογβίδηα κατὰ, [0 γ 
δοίδι ἴηι οὐδεν γοβρθοΐξ. 

οὐκ ἐκπίομαι, [ 5} αἷ ποί ἀγΐηϊς : πίομαι ἀῃηὰ ἔδομαι ἀγα Αἰτο ἔαΐατε5 

ἴου πιοῦμαι ἀπά ἐδοῦμαι. 

ἐκ τούτου, τροη ἐἰιῖ5. 

ἀπεῤῥόφ. τοῦ οἴνου, παυθ ψοῖι ποί ϑξισαϊϊοιυο (Δ) 4 ἐἶι6 ευΐπο 3 
ἐδεδοίκειν, 1 τὐα5 αἰγαϊὰ : γ]ὰρ. πιά. ἔν, δείδω. 
εἱστίασας, ψοιι οηἰογίαϊηρα ; ΔοΥ. 1. ἔν, ἑστιάω : (᾿ν. ἑστία, α πϑοαγίϊι. 

ἐν τ. γενεθλίοις, οη δἱγεάαῃ5. 

σ. κατέμαθον---ἐγχ., 1 ρίαϊηἴῃ βοιά οἱέ ἐϊιαΐ 6 πμαά ἑηξιδοα : οὴ (ἰ6 

ΟΟΙΉΒ.7.7) 586 Ποΐί6 οἢ Ῥ. 2. 

ἐκεκράγειτε, 5ἠιοιιέσα οἱ : ῬΙαρ. ταϊά. ἔγ. κράζω. 
ἐμανθ. δὲ οὐδὲ ἕν ἀλλ., διιέ ποί α δἴηρίο ἐϊυΐηρ αἰά ψοι ἰθαγη (ΟΥ Ἰἰδίθῃ 

10) 9»οπι δαο]ι οἰἡιογ. 

ἐπεὶ ἀναστ. ὀρχ.» εὐἰιοη ψοῖ, δίοοά τ ἐο ἄαποθ. “ΤΠ ορί. 15 Ραΐ ψ] ἢ 

[η6 Ῥαγίο]ο5 ἐπεὶ, ἐπειδὴ, ὅτε, ὁπότε, ΨΥ {Π6 ἀϊβοοιιγβθ 18 ΘΟΠΟΘΤ - 

ἴηρ' ἃ ραβί δοίΐοῃ, Ψ Ὠ 1}, ΠΟνγ νυ, γγὰς ἢοῦ ᾿ἰμϊτοα το ἃ Ῥγθοῖβο ροϊῃι οὔ 
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τἴπιθ, θὲ νγὰ5. οϊθη γορθαῖθα ὈῪ ΒΘ ΘΓᾺ] ῬΘΥΒΟΠ8, ΟΥ̓ΪΠ 5ΘΥΘΥΓΔΪ ῬΙδδο5 ; 

16 σοηὐποῖῖνο 15 Ῥὰϊ νἱτἢ ἐπὴν, ἐπειδὰν, ὅταν, ὁπόταν, ΘῈ {Π6 δοίϊοη 

{Ππ5. ἔγδαιθη ον ὙΘΟΌΣΥΪηρ ἰδ πηθη τ] οπμθα ἃ8. θδ]οηρίηρ ἴο Ῥγθβθηΐ ΟΥ 
ξαΐατο εἰτηο.᾽"---)αΐέ)ι. 

μὴ ὅπω----ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὀρθ. ἐδ., ψοιι τὐογὸ ποὲ οηΐῃ μπαῦϊο ἰο ἀαηθθ ἕη, ἐπί, 
δμὲ ποὲ δυθὴ ἐο δίαηα τργὶρ]ε: μὴ ὕπως ἴ5. η΄ ΟἸ]ϊριῖοα] Ἰάϊοτη ΤῸΓ μὴ 
(εἴπω) ὅπως, πο ἐο δαῃ ἐ)ιαί, ἐο δαμ ποϊ]ιίης αί, ὅο. 866 Ρ. δ0. 

ἐπελέλησθε, ΡὈ]Ρ. Ράᾶ55. ἔγ. ἐπιλανθάνω, ἴῃ ἃῃ δοίϊνα β5θη88, ψοῖ παά 
“7Ζογροέξέοη. 

ἦσθα, Ατί. ἴογ ἦς. 

καὶ πρῶτον κατέμαθον, οογέαϊηϊῃ ζογ ἐι6 ἢγδὲ ἐΐπιθ αϊδοουογοᾶ, 

ὅτι τοῦτ᾽ ἄρ᾽ ἦν, ἐΠιαὲ ἐ)ιὶδ πιιιδὲ διεγοῖμ ὃ. 
ἱσηγορία, ῬΥΟΡΟΥΙν “γεοάοηι 9 8ρθθοΐι, Ἰνὰΐ ἱπιρ]γηρ' 6 θαιδ]ν οἵ 

ΤΡ 5. ῬΘΟΌΪΙΑΥ ἴο ἃ ἀΘ ΠΠΟΟΥΔΟΥ. 

Ρ, ὃδ.---διψῶν παύεται, 6 ἴφαυθ58 οἱΓ δοῖΐηρ ἐἰιϊγϑέῃ, ἀδϑιαροα Πιῖ5 ἐ]ιγϑέ : 

ΨΟΥῸΒ οὗ [Π15 56Ώ86, ἐο πιαΐ ἐο ἀθεῖδέ, ἀδδἰδέ, δίορ, σθα86, ἃΥ6 ἴο]]ονγθα ὈΥ ἃ 

Ῥδγιοΐρ]6 : παύω, δοί. ἐο οαιι56 ο ο6α86, παύομαι, ταϊὰ. ἐο πιαῖθ οπθ᾽ 5- οἰ 
ὁθα86, ἐο ἴραῦο οἵ : 580 κλαίων ἐπαύετο, Ῥ. 6, 

οἶμαι, ἸΥΟΠΪΟΔ], 7 ἔγοιυ, 1 τυαγταηΐ. 

παρεσικ. ὡς ἀπιοῦσα πάλιν, τὐα5 πιαϊίηρ ργοραγαΐξίοηδ {07 σοΐηρ δαοῖ: 

“(86 ρῬδγθοῖρ]6 ἔξ. 11 ὡς 15 Ρὰΐ ΔἰΓΘΥ νΕΥῸ5 οὗ 811] ΚΙηα5 ἴο τηδυὶς δῃ 
Ἰηϊο πη] οη.᾽᾿ ---αϊἢ. ΟἸδβουνο {πᾶΐ εἶμι, ἐο ρο, ἀπ 105 σοηροιηαβ, πᾶν 

ΥΘΡΌΪΑΥΙΥ ἃ ζαπΐαγα βιρηϊβοδίίοη ; (ππ8 δον ἄπει τηθϑη85, ψοῖ δἠμαϊὶ 
ἀορατί. 

ἐδεῖτο αὐτῆς, ϑοσροά ς μθγ, γϑημοδίθα ἢθ7 : δέομαι, προσδέομαι, χρήζω, 

ΔΥ6 [Ο]]ονγθα ὈΥ ἃ φ8ῃ. ; ΟἴΠΟΥ ν 6 5 ΠΟ ΒΙρΉΪ Υ ἐο θηέγθαΐ, ὈΥ Δ δοου8. 
ἄκοντα---νομίζει" καταλιπεῖν, ἐδιαέ Πμοιυουθῦ 5116 ἐδιοιιρ]ιέ ἐξ ογμοὶ ἰο ἰϑαυὸ 

ἤθν 8οη δοϊιῖηα ἀαρσωϊηδὲ [δ εὐἷϊ! : ΒΟΠ ΘΙ ΟΥ τϑδάβ νομίζοι. 

ἵππ. τ. ἐμ. χρήσῃ, ψοῖι 5]αἰΐ ιι56 ημ ἤοΥδθ5. ““ϑίποα π6 ἀδ(. 15 υϑϑὰ 

ἴο ΘΧΡΥ655 ἃ Π ΘΔ ΟΥ̓ ΪΠΒ ΓΙ ΘΗΐ, Ἰῃ ΔΏΒΜΘΙ 0 {Π6 “6 ΒΈ10η8, εὐπογειυϊέι ἢ 

τὐϊογοῦμ 2 ΘΠΟΘ 566 ΠῚΒ ἴ0 871568 [ῃ68 σΘΟΠΒΙΙΙΟ Ιοὴ οὗ {Π6 ν. χρῆσθαι 
(χράομαι) «ῖτῃ τπ6 ἀαΐ., 45 ἴῃ 1,80. εξ νεϊΠ [Π6 4}0]."᾽ ---ἸΠαΐίῃι. 

ἐπειδὰν---μάθῃς, α8 8001) α5 ψοῖι μαῦυθ ἰραγηΐξ ἐο γίαθ.: ἴου [Π 6 σοηβέγ. οἵ 
ἐπειδὰν ψ1ΓΠ {Ππ6 51.10].»ν 566 ποΐβ ὁ) Ὁ. 4. 

καὶ----δὲ, απ ἩιοΥΟΥΘΥ. 

οὖκ ἀτυχήσεις, ψοῖι δηαϊϊ ποὲ ὃ6 ἀϊδαρροϊηίθα. 
διηρώτα, ἔτ. διερωτάω, φυοδίϊοποά οἰοδεῖψ. 
οὐκ ἐμέλλησεν, αἰά ποί Πθοϊέαίε: ἔν. μέλλω : τηλὴν ΒΔΥγΓΟηΘ. νΘΥῸΒ 

ΑΥ̓͂Θ ἴογηθᾶ ὈΥῚ τ Αὐοβ δἀπμα Ιοηΐδηβ, {6 οοπίγδοίθα νοῦρ5, ἈΥ 

οΠδηρίηρ -ὦ Ἰηΐο -ἤσω. 
οἶμαί σοι: [18 ῬΥΟΠΟΙΏ5 μοι δηἃ σοι ΔΥ6 ἔγθαιθη ν ταἀπηαδηΐ: ΟΥ̓ 
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ΒΕΥΥΘ [0 σῖνθ δὴ ΘΏρΠΔ515 [0 {Π6 Δββθυθοη; ΠΘΥΘ ΨὙ6 Π]ΔΥ͂ ῬΘΙΠΔΡΒ 
ΤΘΠΑΘΥ 1έξ, 7 ἀϑϑεγ6 ψοῖς; πιθέιϊηϊι 5, ΠΟ ργοηιῖδο ψοιῖὶ : 566 Ῥ. 12. 

ἀγαθοὺς (κατὰ) τὰ πεζικὰ (ἀγωνίσματα), ἐδιοδ6 ἐδαὲ αγὸ σοοά ἴῃ Θαθγοΐδος 
ον ζοοί. 

Ρ. 6.---(κατὰ) τέλος δὲ, αὐ ἰἸαεέ. 
συνεκέκρατο (τ. συγκεράννυμι, ο πιῖα ἰοσοίϊον, δίθπα), ᾿6 Ζογπιοά 

ἐηϊηιαοῖθ5, ἐὐας 89 οογαϊαϊ ευὐἱέϊ. 

ὥστε (αὐτοὺΞ) οἰκ. διακεῖσθαι, ἐϊιαΐ ἐπθν τὐθγὸ {γϊοηαϊη αϊδροδοα, ὁπ {6 
οοίϊηρ οὶ τεϊαἐϊοη5. 

τοὺς π. αὐτῶν ἀνήρτητο, αἰξαο]ιοα ἐϊιοὶγ ξαί]ογς5 ἐο Ὠΐηι : ἔν. ἀναρτάομαι, 

οἵ ψῃ 0} νου {Π6 ροσῇ, δπὰ Ῥ]ᾺΡ. ρᾶ88. ἃγ6 υϑϑᾶ ἴῃ ἃ τηϊα]6 5656. 
διαπράξασθαι---διαπράττεσθαι. ““ ΤΊΙ6 ΔοΥ. ἀθποΐα5 8ῃ δοίΐοῃ ἰγϑηβι θηΐ, 

8Π4 σοηβιἀουθα ἱπἀθρθηθητ]ν ἴῃ 105. σοΟΠΙΡ]ϑίίοη ; Ὀὰΐ {πΠ6 Ῥγθϑθηΐ ἃ 

σΟὨΕ παρα δηᾶ ἰγθαιθ μην γορθαίθα δοίϊοη, οὐ οὔθ ἴῃ ψὨϊο {Π6 ὈΘρῚη- 
ὨΪηρ᾽ ΟΠ]ΥῪ 15 οοῃδίἀογθᾶ. Τῆυβ διαπράξασθαι 15 πιο οἵ {16 [Ὁ] Π]τηΘηΐ οὗ 
ΘΔ0}} Ξοραγδίβ 5ο]]οϊαίίοη, Ραΐ διαπράττεσθαι οἵ [π6 τορφοαίοα {Ὁ]Π] πη θη," 

--ἸἩαΐέῃ. 
περὶ π. ἐποιεῖτο, πιαάο ἠέ α ργίπιαγῳ οὐ)θοί. 

(κατ᾽) οὐδὲν---(ὥστε) μὴ οὐ χαρίζεσθαι, οοιἶά Ποϊα οἱέ ἀραΐηδὲ Ἰιῖπι ἐπ 

ποίη 850 ας ποὲ ἰο ἱπάιιϊρο ἢΐπι, 1. 6. οουἹὰ ποῖ θαΐ Ἰηάα]ρα τ ἴπ 
ΘΨΘΙῪ {Πϊηρ: μὴ οὐ γΘαΙ ΠΕ Οσου ἴῃ παρδίϊνθ ῬΥΓΟΡΟβ᾽ Οη5, 85 1 ἰὸ 

5 ΓΘΠρΊΠΘη [Π6 πορδίϊοη. 

δῆλός τε ἣν πᾶσιν, ὅτι, ἃ ῬΘου]ἸΑΥΥ οὗἉ σοηδίγποίίοη, ἴον δῆλον ἦν 
πᾶσιν, ὅτι, ἐξ τας ρίαΐη ἰο αἰἷϊ, ἐ]ιαΐ, ὅτο. 

ὅ τι οἴοιτο χαριεῖσθαι (τῷ πάππῳ), ευϊαίουογ 6 ἐποιι 5] τυοι σγαϊῳ Ἰἴηι: 
Ατε, ζαΐ, ἔῸΥ χαρίσεσθαι. 

τοῦ πρόσηβον γενέσθαι, οΓ τοαο]ιΐηρ ἐδο αρο δογάογῖηρ᾽ οπ πιαη]οοά. 
(καθ) ὅσα διαγωνίζονται--- ἀλλήλους, π΄ ἐδ οοπέοδί5 ἵπ ἐσμϊοῖ ψοιιέϊι5 

γοφιοηέϊῳ υἷο υἱέϊ; Θαοῖι οἰ]ι6γ. 
ἃ κρείττων ἤδει ὧν, ἴῃ). εὐὐιλοῖ ᾿6 Κποιυ ἐμαΐ ἢδ τὐα8 ϑιρογῖου : ΟἹ ἴΠ6 

ΟΠ... ὙΠ ἃ Ῥαγί., 5686 ποίθ οἢ Ρ. 2. ΤΠ16 {Ὑδηβι(οη. ΜΠ]Ο}. ᾿πητηθ- 
αἸαίθὶν [Ὸ]]ονγ5 ἔγομι {πΠ6 ποῖῃ. ἴο {πΠ6 δοοῦβ. (ἑαυτὸν ἥττονα ὄντα), 

Μαίας (τ. αΥ. ὃ δὅ48.) 58 γ5 15 τιϑδοᾶ ἴῃ ΟΥ̓ΔΘΥ ἴο αἰβε ρθη {Π6 
50] 6 οὐ τη ογ6 ΘΒ 1 4}]γ, 86 ἐρϑιίπι ΤΉ [ΟΥοΥ θη 6586. 

Ρ, 7.--,ὀἰθΌρχε φάσκων---ποιήσειν, 116 τὐα5 {6 ἤγ8ὲ ἐο δαψ ἐμαξ 6 «ὐοιϊἹά 

ο ἐιοηι δοίίον ἐμαη ἐμοῳ: ἄρχω δηὰ 15 σΟΙΩΡΟ 5 ἅγ6 [Ὁ]]ονγθα ὈΥ͂ ἃ 
ῬΑΥΓΟΙΡ]6. 

κατῆρχεν ἤδη ἀναπηδῶν, 6 560ὲ ἐπ6 θχαπιρίο αὐ οποθ ὃψ ἰεοαρίηξ 05 

λογδοϑαοῖς, οἰέμον ἐο βῃοοί εὐἱέϊι ἐπι6 ϑοιυ, ὅτο. 

ἔποχος, ἤγηι ἴῃ Ἰυὶδ δϑαΐ, ἃ5. ἃ ΒΟΥ ββθιδῃ. 
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αὐτὸς ἐφ᾽ ἑαυτῷ μ. ἐγ., 16 Ἰαιιρ]ιοα ἐλιο πιοδὲ αἱ Ἰεϊηιδοῖ. 

οὐκ ἀπεδίδρασκεν --ἡττῷτο, ἢ αἰϊὰ ποὲ 5]ιγίηϊς ἔπι Θοηϑοφιθησα ᾳῇ δοϊηᾷ 

ἀοζεαίοα ἤγουν ἀἰοϊηρ ἐιαΐξ ἴηι τὐλιοῖε 16 τὐαϑ ἀοξεαίεα : ἸἰτογΆ}]}ν, εὐὐέϊι γοϑροοΐ 

ἰο {ϊιὸ πο ἀοῖης : ἡττῷτο, ῬΥ65. ορί. ἴῸὙ ἡττάοιτο, ἔν. ἡττάομαι. 

ἐκαλινδεῖτο, δὲ ρογδουογοά : καλινδέομαι, 1ἴϊκ6 {πὸ 1,αἴ. Ὑογδογ, ἔγοτα (5 

βἰσηϊβοαίίοη οὗ ἑμγηΐηρ,, το ἰὴ, Βοΐηβ οὐοῦ ἀπ οὐεν, οὈίαϊηβ [Π6 56η86 οἵ 

Ῥοϊησ οσοιιριοὰ απὰ Θαγηοϑέ ἔπ ἀοίηρ απμ ἐδ. 

παρήει, ᾿ιὲ οιιἐδἐγίρροα ἐ]ιορι: ἴτ. παριέναι. 
ἀνηλώκει, πὸ μαὰ ἀοείγομοά : ἴν. ἀναλίσκω. 

οὐκέτ᾽ εἶχεν, πο ἰοηρον Πιαα τέ ἴῃ [ινῖ8 Ῥοιυοῦ. 

σὺν τῷ θείῳ, ευἱέϊι πὶν τιοῖο (ΟΥ̓ ΧΆΥ 68). 
νομιῶ, Ατῷ, ἔατ. ἔν. νομίζω, 1 5)ιαἰϊ οοηδίαογ. 

ἔξω (5.. τοῦ παραδείσου) θηρᾶν, ἰο 50 οιιέ ᾿μμιπέϊηρ. 

τῶν ἑπομένων---ἐπυνθάνετο, δοδαῊ ἰο ἑπιηιῖγο θαρογῖῳ 47 {6 αἰἐοπααηΐε. 

ποῖα χρὴ (αὐτὸν) θ. διώκειν, ευλιαΐέ [6 πιβ]ιὲ Ῥμγϑέιε εαγϊοοοῖψ. 

Ῥ, 8.---οὐτοῖς τοῖς ἵπποις κατακρ., παὰ ζαϊϊοη ἀοιυη ργοοΐρίοθ5, μογδ865 απ 

αἰὶϊ. 
: 

πάντων ἐπιλαθ. ὧν ἤκ., ὈΥ αἰἰτδοίΐοη ἔογ ἃ, ζογβοεέζης αἰϊ εὐ]ιῖοῖι μ6 μαά 

μοαγὰ. Ν 

αὐτῷ ὃ ἵππος, ἴοΥ αὐτοῦ, ᾿ιῖ8 Ποῦδ6. 

μικροῦ κὰκ. ἐξετραχήλισεν, απὰ εὐἱεϊιῖη α ἐλεεῖ, οΥ αἴηιοδί, Πιη ᾿υἴηι ΟὐΟΥ̓ 

μὲς πέοῖς : τὰ μικροῦ ΒΌΡΡΙΥ ἔδει, ἐέ τυαπέθα. 

οὐ μὴν ἀλλὰ, ποιυουον : Ἰἰζογ}]}ν, ψοέ ἐέ αϊά ποΐ, διιί, ὅτε. 

καλόν τι χρῆμα καὶ μ.» α ῇη6 απά ἰαγβθ ογθαζειγ6. 

ἔφασαν κατερεῖν αὐτοῦ, 50. τῷ πάππῳ, {Πα ἐλιθῳ «ὐοιϊά ἑηξογηι αραϊηδέ 

μῖηι, δοαιαῖμι ᾿15 συδπά δι μου. “  ΕΥῸ5 οοιηρουηάοα ψἱτἢ κατὰ, αραϊηϑί, 

πο τορτθβθηΐ 8ῃ δοίίοη ἃ5 (θα ϊηρ᾽ [0 τπ6 αἰβαάναηίαρε οὗ ἃ ῬΘΥΒΟῚ ΟΥ̓ 

ταΐηρ,, τα Κ6 {π6 σβϑη. οὗ {Π6 ῬΘΥΒῸΠ ΟΥ̓ ὐΐπρ ἀραϊπϑὲ ΜΠΐοΟΝ [16 δοίίοη 15 

ἀϊτροίρα."--- Μαΐϊλι. 

διατεινάμενος, παυΐηρ οαοτίοα αἰΐ Πῖς δ γ θη Ρ Ί}". 

κατέσχε, ουογροιυογθάῖ, ἰαϊά ργοϑδέγαίε. 

διὰ στόματος εἶχον, 1,8. ἦΠ ΟΥ̓Θ μαῦογο, πιαᾶθ {]ι6 5ιεὐ)οοέ οἔ ἀϊδοοιιγδ6. 

ὑπερεξεπέπληκτο, ῬΙὰΡ. ἔτ. ὑπερεκπλήσσω, μαά ϑεοοηιθ Θχοοθϊηρὶῳ 

δἰγιοῖς, ἱ. 6. σΥθδῖν δαμπιϊτϑα Ὠἶτη. 

ἤκουσεν---τὸν Κῦρον, ἴογ περὶ τοῦ Κι, πμοαγα ἐμαὶ Ουγιδ ρθγογηιοά ἔδ6 ρατγέ 

α΄ α πιαη. 

τὰ ἐν Π. ἐπιχώρια, 5ο. ἔργα, 5μοῖι ἀπιξϊ65 α5 αΥέ ροοαῖαν ἐο {6 Ῥογϑίαπ5. 

Ῥ. 9.--προὔπεμπον, 680ογέθά, αοοοπιραηῖθά. 

οὐδένα ἔφ. ὅντιν᾽ οὐ δ. ἄποστρ.; ἐιεμ 5αϊά ἡ]ιαΐ ἐἤιογο τὐα5 πο ὁ0η6 «ευ]ιο αϊά 

ποΐ γοίωγη τυοορίηρ. ““ΤῊΪ5 ρίγαβα (οὐδεὶς ὅστις οὐ) 15 υϑ08}}γ οοπδίἀογοὰ 
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ΟὯ8 πψογά, ἴῃ {Π6 56η86 οὗ {π6 Τιδίϊη πόπὶὸ πο, δὐθγ 9Π6; διὰ οὐδεὶς 15 

Ρὰΐ ἴῃ [Π6 58 π16 οᾶβ8 85 {Π6 γϑ]δίϊνε Ῥγοηοαῃ [Ὁ] οπρ. Ῥ]αΐῖο, Ῥῃερά. 

Ῥ. 117, ν. ᾿Απολλόδωρο----οὐδένα ὅντινα οὐ κατέκλαυσε τῶν παρόντων. 
᾿ π-Ἰαΐέηι. 

ἐνιαυτὸν----γενέσθαι, ἰο ἤαυθ δοθη α ψθαν : ἢι6 Δοοιι5, 15 Ῥαϊ ἴῃ ἀθβηϊ το π5 

οἵ εἰτηθ, ΔΗ ΒΥ ΥΙηρ' [0 {Π6 4 βίο, ἤοῖυ ἰοηρ ἢ 
τὸ μὲν πρῶτον, αἱ βγεί ἐπαάορα. 
ἔσκωπτον αὐτὸν ὧς---ἴἥκοι, δοραη ἐο 7667 ᾿ΐπι α5 17 6 παά οοηιο. 
ἡδέως, οοηέοηέοαϊψ, εὐἱίποιιέ ἀαϊηἐϊη655. 
ἐπιδιδόντα---τοῦ ἑαυτοῦ μ., ρσἱυϊηρ ἐο οἰδιογ5 οΓ Ηὲδ οἵἱυη 5Παγο. 

πρὸς τούτοις, ἴηι αὐαϊέϊοη ἐο ἐἤι656 ἐἠιῖπρ5, δεδῖα65 : 566 Ῥ. 11. 

κρατιστεύοντα ἑαυτῶν, δαοοιϊηρ ἐδόηι: (6 ρθη. 15 ραΐ 1 νΘΥῸ5 
ἀεγῖνϑα ἴτομη βιρου]αίϊνα δα]., 5 ἀριστεύω, καλλιστεύω : 566 Ῥ. 11. 

ὑπέπτησσον αὐτῷ, ἐΐμεν Πιιιιδιοα ἐϊιθηιδοῖνος ἐο Πΐἷπι, δίοοά ἔπι ατῦὸ οἔ Πιΐηι, 

1076 διιδηιδοῖῦθ, γοϑροοίϊ ἐο ἴηι : 566 Ὁ. 8. 
ἐφήβους, ψοιιέ5: 1[ῃ6 ἀρὰ οὗ 18 ἴοΥ ου5, 14 ὉΥ ρἾΣ]5. 

Ρ, 10.--;τΤἅα)α᾿Ἡποιημένος, υϑοα ἴῃ ἃ τϊ44]6 5686. 

πάντων γε τῶν π. (ὄντων ἐθνῶν) ῥ. ἄρξειν, ἐμαὶ 6 τὐοιιϊά ἀοιιδέϊε55 
θαδίϊῳ ὑδοοηιθ ἐἾι6 γιΐθν οὶ αἰϊ ἐΐι6 διιγγοιπαϊπρ παΐἑοη5. 

πρὸς Φρύγας ἀμφ., ἴπ6 ᾿ππαρϊίαηίβ οὗ Ρλγυεία Μα)ογ ἀπιὰ Μῆίπον : τΠ 6 
ΤΟΥΤΊΘΥ Ὀδὶηρ δὴ Ἰη]α μα ΘΟΕ Υ οἵ Αβῖὰ Μίπου, {Π6 Ἰδαίου. ἃ ραγΐί οἵ 
Μγυϑβῖα, ἤθᾶῦ {π6 6] θβροηῖ. 866 Του ΡΥ] θ᾽ 5 Ὁ] 551041 ΠΙουϊοΠᾶτν. 

τὰ μὲν διαβάλλων, ἔπ δοπι6 γτοϑρθοίς οαἰμηιηϊαξἑηρ ΟΥ̓ Θαοϊέϊηρ α ργε)ιμαϊος 

αραϊηϑί. 

συνεστηκότα εἰς τὸ αὐτὸ, οοπιδίποα ἐοροίδογ. 

κινδυνεύσοιεν---καταστρέψασθαι, τυοιιϊά οατι56 α ἀαΉ ΡΒ. οΓ {Πθῖν διιβἀιιέης, 
τὐομϊά δ6 ἰϊκοῖψ ἐο ϑιεδάπε: ἴῸΥ ὡς κίνδυνος ἔσοιτο, ὅτι καταστρέψαιντο, 
ἐμαὶ ἐμόν τὐοιὰ 6 α ἀαηρογ. Χρῃ. Ηϊβί. ΟὙ. νἱ. 4, 06. τῶν Θηβαίων οἱ 

προεστῶτες ἐλογίζοντο---εἰ μὴ ἕξοι ὁ δῆμος ὃ Θηβαίων τἀπιτήδεια, ὅτι 

κινδυνεύσοι καὶ ἣ πόλις αὐτοῖς ἐναντία γενέσθαι. ΤΠαο. ν111. 91. φάσκων (ὁ 
Θηραμένη5) κινδυνεύσειν τὸ τεῖχος τοῦτο καὶ τὴν πόλιν διαφθεῖραι, ἴοΥ ὅτι 

κινδυνεύσοι, κίνδυνος ἔσοιτο, μὴ ἢ πόλις ἐναντία γένοιτο, μὴ τὸ τεῖχος 

τοῦτο---διαφθείρειε. 
εἰ μή τις αὐτοὺς φθάσας ἀσθενώσοι, εἰηἴ655 50η16 0η6 5]ιοιία Πγ8ὲ τυθαἤτονι 

ἐπόηι: φθάνω 15 φ)ΘΏΘΥΔΙΙΥ οοηδίσιθα 1 ἃ Ῥαγί.: εἰ μή τις φθάνοι 
ἀσθενώσας-. 

οἱ μὲν δὴ, δοηι6 ασοογαϊηρίῳ : οἱ δὲ, οἰδιογ8. 
ἀντιπαρεσκευάζετο, δοσαη ἰο ργθραγθ ἴῃ. ᾿ιῖ8 ἐπιγΉ. 
ποὺς τὸ κοινὸν, ἐΐ6 σουεγηπιοηΐ, {}ι6 5ἐαίθ. 

ἐν τοῖς τελείοις ἀνδράσιν, ἀπιοηρ πιθη 9 ἐλ {μ|] ἀρὸ: 1. 6. ἔγοπι 20 
ἴο δ0, 

Ε 
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οἱ βουλ. Ὑερ.» {]ι6 οἰ ον ϑοπαίογϑ. 
ἐν ᾧ δὲ, 56. χρόνῳ, ευλιϊϊ5ὲ, 

Ῥ, 11.---περὶ ὁπόσων ἂν γ. φιλονεικίαι, οοποογηΐηρ᾽ τυ]αίουον ἐπιΐηρς ἐλιογο 
παν δε τἱυαϊγδ5 αἸΟΉ ΠιΘΉ. 

ἁπάντων---στρατιωτῶν, Γ΄ αἱϊ ἐἸιϊγηρς εὐ]υϊοῖ, ἢ κποιυ ἐϊιαὲ ἠέ τὐοιιϊὰ νο 
ξοοά ἐἰο δὲ ρῥγαοίϊδοα ὃψ ἐδι6 βδοϊαϊογϑ. 

φιλόκαλον περὶ ὅπλα, γοπὰ ς ποαίπο55 αϑοιιέ Ἰιῖς αὐηιοι. 

φιλότιμον ἐπὶ π. τ. τ.» αηιδἱξϊοιι5 9 αἰδέϊποίϊοη οη αἴϊ 5ιιοῖι ργοιιπι 5. 

αὐτὸν ὄντα---ἰδιώτην, ἐϊιαὲ δοῖηρς ᾿ιϊηιδος  )ειδὲ ϑιιοῖι απ ὁη6 α5 ἔπε ροοὰ 
τγχίυαΐο δοίαϊογ. 

εἰς τὸ δυνατὸν, ἀοοογαϊηρ το Ἰιὲς αὐϊιϊέῃ. 
τὸν λόχον : ἔγοπι νἱ. ὃ, 21, 16 ἀρρϑᾶγβ ἰῃδὲ [ῃ6 λόχος νγᾶβ ἃ ΘΟΙΏΡΔΏΥ 

οἵ 24 τηϑθῃ : {Π6 τάξις ἃ θα((α]οη οὗ 100. 

ἐπιμελεῖσθαι---ἀρχόντων, 5]ιοια διιρογηἑοπ αἴδο {6 οβῆοογ5 μρθν ΐηι. 
αὖ, ἴηι ἐμγη, ἴηι {ἴλη ἩιαηΉΘΥ. 

ὅπω----παρέξουσι---ποιοῦντας : ἴῃη6. χξ. 1Ἰη410. σΘΠΘΥΔΙΠΥ͂ [Ὁ]]ονν8 ὅπως ; 

ἢΈοΥΆ]]ν, ποὺ ἐποῳ 5]ιαἱϊ οα]ιλδῖέ, ἴ. 6. ἐμαΐ ἐμοῳ 5]ιοιιϊα φα]υλδὲξ ἐ]ιο56 τὐ]ιοηι 

ἐμεν δουογηθά α8 ἀοῖηρ ἐποῖν ἀπέ. 

καταστήσεσθαι, σΠοιϊαὰ δ6 οεἑα σά. 

τῶν γε μὴν ἰδ., πιογοουθγ ουθη αΥ ἐι6 ργίυαίο5. 

φαίνωνται---οὖσαι, ἀρρθαν' ἐο ὃ, 5]ι6ιὺ ἐϊιθηιδοῖυθ5 α5 δθΐηρ. 

Ρ. 12.---διδάξας ἡμᾶς, Παυΐηρ συθη τι8 ἐηιδέγιοοη5. 
στήσας, παυΐηρ εἰαϊϊοπθα : [ῃ8 ῬΥ͵68., ἔαΐ., ἀπ 8ογ. 1. οὗ ἵστημι, Πᾶνα ἃ 

τΔηΒιἐἶνο, {Π6 γτοϑύ οὗ {Π6 ἴθῆβθβ δὴ 1 γδηβινα βιρηϊποδίϊοη: στὰς, 

μαυΐηρ 5ἐοοά. 

καὶ τάξας δὴ, απα μαυΐηρ αὐγαηρσοά ἐπ ραν ϊοιίαγ. 

ἐπ᾽ αὐτῷ, δο)ιῖηπα Ὠΐηι. 

ὃ ἀνήρ σοι ὅ. ν. ἐκεῖνος, ἐδιαΐ ψοιηβ ᾿ιαπ, τυοιιϊά ψοὺ δοίλουο ἐξ 32 ΟἿ᾽ σοι ἃ5 

τεἀαπάδηίϊ, 566 Ῥ. ὅ. 

προελθὼν τ. Δ.» Παυΐηρ ἑακθη, ργθοθάθηοα οἔ {6 οαρίαΐη. 

καὶ ὃς ἔφη : (Πι6 Τε]αίϊνα 15 ΘΘΠΘΥΔΙΠΥ πιϑθα ἴοΥ ἐκεῖνος ΟΥ οὗτος ἴῃ [Π6 

ποηηϊηδῖϊνα ; ἴῃ ΟἾΠΕΥ οα565 [Π6 ΔΥ[10]6 : 566 Ὀ. 4. 

οὐκ ἀκούετε---λοιδ. ; ἀο ψοῖν ποέ ᾿δαν ᾿εἷηι γορτίηεαπαϊηρ᾽ ψοιι ἢ 

αὐτοὺς ἀνεχώριζεν, δοραη ἐο ριειέ ἐϊιθηι ὕαοῖς ἐμέο ἐΠιθὴγ ρίωοθ5. 

ἐξ ἀρχῆς αὖ καταχ., Παυΐπρ ἀἱδροθοά ἐμέπι ἀαβαϊη αδ αἱ 781. 

τῷ πρόσθεν ἕπ., ἰο [οϊϊοιυ {6 ὁη6 δέξογε Ἰιέπι. 

ἐκέλευσέ με, ἀοεἰγοα πι6, τεφιιοδέθε Ἠ16. 

ἣν ἔγρ. οἴκαδε, ευϊιῖοῖ, 1 παά ευγξέξθη ΠΟΊΊ6. 

ὅ μὲν δὴ ἔτρεχεν, 26 ἀσοογάϊηρὶψ 86. οἱ γιυπηΐηρ. 

καὶ ὃ ἄλλος δὲ π. λ.γ απα πιογοοῦον αἷὶ ἐδι6 τόδῖ οὗ ἐπι6 ἀφέαο)ιπιθηέ. 
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Ῥ, 13.---ὠαἀἰριβοῖ, οὔδογυες εὐἱέϊι θα γθπι6 πἰοθέψ. 

ὡς εἰκὸς, α5 τὐας {πεῖψ. 
τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ, 50. ἡμέρᾳ, οη ἐι6 ποαέ ἀαψ. 
(κατὰ δὲ) τὰ ἄθλα τ. ν., απὰ ευἱέϊ τοραγὰ ἐο ἐ]ι6 ργῖχο8 οὗ υἱοίυγ. 
τοῦτο---δεῖ, 707 ἐ)ιῖδ, δαϊα 6, τῦὸ πιιδέ αἰτυανς δοίἶ, δρθαῖ 9 απά ἀο, 1. 68. 

Καδρ τηῖβ (ν1Ζ. νἱοίουυ) ἴῃ νἱθν ΜΠΘΙΠΟΥ ἴῃ Βρθακίηρ ΟΥ̓ δοίϊηρ:. 
δῆλόν (ἐστιν) ὅτι ἡμέτεροί (εἰσι)--- ἀγαθὰ π. (ἡμέτερά ἐστι), τὲ ἐς 

πιαπΐξοδέ ἐμαέ ἐΐο ὁπθηῖῳ αὐ 8 Ο1755) δζο, 
καὶ οὕτω, αἴδο ἴηι ἐϊιὶδ σα56. 

οὕτω----γιγνώσκειν, ἐδιὶς ορϊηϊοη ἐπθη, οαϊὰ 16, ἐὲ ϑοίουοθδ ψοὶς ἐο θπέεγ- 

ἑαΐη, ἐο ὃ6 ατυαγο οἔ ἐϊιῖδ. 
ἐν ἑαυτοῖς ἕκ. ἔχωσιν, ἑπαϊυϊαμαϊϊῃ κ66} ἴῃ πυϊπά. 
εἰ μὴ αὐτός τις προθ., εἰπἰ055 ΕὐΘΥΨ ΟΠ6 ζογ ᾿ϊπιδο διαὶ! φα]ῖδὲξ αἰαογὶέψ. 

“Τὴ ς ΘΧΡΥΘ5565 ἴπ6 ἘΠΡΊΙΒη οπὲ (16 ΕὙΘΠΟΝ οη), δηὰ ἱπαϊοαΐθβ ΔΠΥῪ 
ῬΘΥβοη ΨΠΔΙΘΥΘΥ ; 4180 δϑυθγαῖ, ΟΥ̓ΔῚ] 0 ΔΓΘ Ῥγθδθηΐ, θυθγ οπθ.᾽᾿--- 
Μαΐέῃ. 

ὡς οὐδὲν ἐσόμενον τῶν δ., ἐΠαὲ ποϊϊιδηρ ευὐϊ! γοϑιὲ 9 εὐπαὲ ἐς οαροαϊοηΐ : 
[15 οἰαιβα ἀθρθηᾶβ οἢ {Π6 ν. γιγνώσκειν, ΜΙ 10 ἢ ργθοθάθβ. ““ΤΠ6 ρᾶγί- 
Οἶρ]6 ῖῖ ὡς ΟΟΟΟΥΒ [ῸΥ ὅτι Μ1ΠῚ [Π6 βηϊΐθ νΥ} ΟΥ̓́ΤΪΠ6 ρᾶχί. ΟὨΪῪ Δίου 
186 νϑυρ5 εἰδέναι, νοεῖν, ἔχειν γνώμην, γιγνώσκειν, ὙΠΘΥΘ ἴῃ [,αἴ. τΠ6 

Δοουβ. 8Δπ4 ἐπ6 ἰηῆη. 15 864." ---͵-θήμαΐί). 

πολλά τε καὶ καλά: “16 ΟὙΘΟΙΚ5 ΥΘΡΌΪΑΙΙΥ οἱπ πολὺς ΤῊ Δηοῖ Π Υ 
84]. ΘΧΡΥ ββίηρ ῬΥΔΙβ6. ΟΥ̓ὈΙάπιθ, ὈΥ̓͂ πηθδη5 οὗ (μ6 σορυ]δ."--- αι. 
ΟΡβεσνϑ {παΐ διαπράττονται 15 ἴπ6 τη144]6 νοΐσθ, ποῦ 1Π6 Ῥᾶββῖνϑ. 

ἀργεῖται, ἴ5 πορίοοίοα ἐμτγοιι 5. τὐαπέ ο΄ θαογέζοη. 

ὅτι πᾶσιν---π. τὰ χ. φ.» ἐμαέ ἐο αἷξ αὐ οποο αἷΐ Κῖπας 9 ἀϊδαδίογς ἴαῦε 

οοπιθ (Ϊ. 6. ΔΥ6 ΟΠ ἴ0 ΘΟΙη6) ὀδοαγίηρ ἀοιυ τροη ἐ]ι6ηι, ΟΥ̓ ουθγιυϊιοϊπιϊη 

ἐμόπι. 

ὅ θ. οὕτω πως ἐποίησε, {116 ἀοίέμ ἐδ τυοηΐ ἐο αοὲ ἦπι 80η16 51ιο7, ἐυαῷ : 5.0 
15 ἔγθααθ παν {π6 ἔργο οὗ [Π6 δουϊϑβί. 

ὡς εὖ μὲν αὐτῷ εἶχον τὰ σ. οἱ στρ.; ἐΠιαὲ Πιἷς δοϊἠθγς ἀὐογ6 ἐπ ροοά οοη- 
αἰέϊοτ, α5 1ο ἐϊιοῖν δοαϊοε : αὐτῷ ἴογ αὐτοῦ. 

Ρ, 14.---ὀὠὀπιστήμονες ἦσαν τὰ προσ.---ὁπλίσει, τυθγ6 ἀοηιαϊρηέοα φαοΐ; ολο 
ευἱέϊε εὐπιαὲ γοϊαίοα ἐο ἐπιοῖν Κῖπα 9 αγηιοι": τὰ προσήκοντα 5 {Π6 δοοιιδ. 

Δἰζου [μ6 δα]. ἐπιστήμονες, δα] δον 5 οὗ (Π15 Κὶπα Ὀδϑῖηρ' Βοπηθίϊμηθβ ᾿οϊπμθά 

ἴο [Π6 οᾶβ8 οὗ {Π61} νϑὺρ: Επτ. Τρ}. Α. 1205. ἐγὼ τά τ᾽ οἰκτρὰ συνετός 

εἶμε καὶ τὰ μή. Ἕκαστος 8150 15 [ΓΘ4ΌΘΗΠΥ Ρὰῦ ἴῃ Δρροβίξοη τ ὶτἢ ἃ 
ῬΙυγΑ] ποὰη. 

καὶ πρὸς τὸ π.---ἄρχ., απ πιογθουθῦ εὐἱέΐ, γοσαγαὰ ἰο οὐοαϊοηοθ ἐοὸ ἐϊιοὶγ 

οἴϊοογ5. 

ἐκ τούτων, [07 ἐδι686 γθα50Π5. 
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καὶ τῆς κ. π. ἀλλοιοῦταί τι, δοηῖο ρατέ αἤ απ ἐηιῖρηιοπέ, μοιυοῦεῦ οχοεϊϊοηέ, 
ἐς ἱηιραϊγεα. 

φιλοτίμως ἔχοντες, δεῖηρ απιδίἐϊοιιδ : ἐπιφθόνως εἶχον, τὐόγε δηυΐοιι : 
φιλοφρόνως ἔχειν, ἐο δὲ Κίπαϊῳ αἰδροδοα : ἐρωτικῶς ἔχειν, το δὲ ἀδοδίγοιδ : 

ἔχω νἰτ ἂῃ δάν. ᾿'ὰ5 ἴῃ 6 βᾶτηθ ἴὍΤοΘ ἃ5 εἰμὲ νυῖτἢ 1Π6 οοΥγθβροπαϊηρ' δά]. 

ἐν τούτῳ, ἴη ἐι6 πιδαη ἐΐπιο, ἔπ ἰ᾿ιὶδ σαδο. 

τοῖς ἐν ὅπλοις κοσμ.» ἐλιο56 αἰἰδέϊη σι] ὃψ ἐδιοὶγ ἀγπιοαῦ. 

τοῖς δ. ἐφιεμένοις, ἐΐιοδε αἱπιῖηρ αὐ σίογῃ: ἐφίημι, δοῖ. ἐο τἰῦρα οπ 

αποΐϊιογ : ἐφίεμαι, ταὶ. ἐο τἰγσο ὁπ οπ θ᾽ 5-δοϊξ, ὃ6 δαροῦ, απιδὲξϊοιι5. 

ἐξώπλισε τὴν στρ.; ριεὲ ᾿ιὶδ ξογοθ5 τοὺ αΥ̓Πιδ8. 

οἱ ἐπικαίριοι, ἐδε διρογῖονυ οἤίοοτα : ἴΠο56 {πᾶ  ΥΘ οοηνοπθα ἐπὶ 

καιρῷ, ἴῃ! ΔΗΥ͂ οᾶ56 Οὗ ΘΙΠΠΘΥΡΈΠΟΥ. 

παράγων, ἰοαάϊηρ ἐ]ιοηι αἰοηρ ἐἶι6 ταΉΚ 5. 
ἅπερ αὐτὸς ἐκ.. ιυὐμαΐ πὸ (μαὰ ἐατσ}ε) ἐδιθηι. 

ἐξορμῷντο, ἴον ἐξορμάοιντο, ἔν. ἐξορμάω, ἐο πιατοῖι ξυτίϊι. 

εἶπον, ἐϊποῳ φαὺθ ογάογ5. 
ἵλεως, 8οο. Ὀ]. ἔγοτη τπ6 Ατί. ἔοστη ἵλεως ἴου' ἵλαος. 

Ρ, 15.--συμπαρεκάλει, με ἱπυοϊοα αὐ ἐδ δαπιο ἐΐηιο. 
οἰωνοῖς χρ. αἰσίοις, μαυΐηρ πιεὲ εὐἱέϊ ξαυοιγαῦϊο οπιθης : χράομαι, 116 

ἴπ6 1,81. κέογ, [γα θ μεν Πᾶ5 [Π6 56 η56 ἐο δαρογίθποο, ἤπά. 

Διὶ πατρῴῳ, ἐο ἐΐι6 “ιιρίέον οὗ εὶς αποοϑέον δ, ΟΥ̓ ᾿ΐδ οομπέγῳ : ἴῃ8 σοΐβ οὗ 
της Οσθακβ ἀΥ6 Πούθ δϑβιρῃρα τὸ ἴΠ6 ῬδυβΊ8}8. 

ἀνεφαίνετο, τυας ἱπέϊπιαέοα ἰο Πἶπι, οσοιγγοα ἐο ἢἶπι. 

τὸ λοιπὸν, αἰογιυατά. 
τὰ στρατεύματα ἐγίγνοντο: ““ἴπ6 ΑἸ65 ΞΟΙΩΘΈΤΩΘ5 Ἰοΐπ {Π6 γῈΓῸ ἴῃ 

τῆ Ῥ᾽υταὶ τὶ τ {Π6 πθυΐο Ρ] ΓΑ] ΘῈ ἰὐυΐη ροΥϑοη5 ἃγ6 βιρῃηϊῆθά."-- 

λίαέεϊ. 

τάφρον περιβάλλονται, ἐιοψ 5εγΤοιπα ἐϊιοηιδοῖυο8 εὐἱέϊε α ἐγ Ή ΟΝ. 
ἄλλως Τε καὶ, εϑβρεοϊαϊϊῳ : ἸἸΓΘΥΑΙ]γ, δοίϊ ἔπ Οἐ ΠΟΥ τοϑρθοίς ἀπά. 
πεποδισμένους, ἔτ. ποδίζω : ξεέέογεά. 

ἔργον μὲν ν. λ. ἵππους, ἐέ ἐδ α αἰβιοιϊέψ οτ ἐι6 οπα μαπά ἐο τιπίοοδβο ἤοῦϑδος 

πὶ ἐμ πἰρἢιέ. 

ἐπισάξαι, ἵν. ἐπισάττω, ἐο Ξαἀαἴο, ΠαγΉ 658. 

τὸ ἐν ἐχ. εἶναι---μάχεσθαι, ἐϊιαὲ ἐπθ δοῖπρ ἐπ α ξογεϊβοά ρίαοο αἴογάς ἐ᾿6 

ορροτέμηϊέυ οὗ βεαλέϊηρ τυποπουοῦ ἐποῳ ευῖδῆι. 

Ῥ. 10.--απ᾽ϑΊσον παρασάγγην, α8 ξαγ α5 α Ῥαγαδαηᾷ, ἃ ῬΕΥΒΙΔΠ ΤηΘΑΞΌΓΘ 
Θαδὶ ἰο ἔουγ ἘΠΠΡΊ]15}} Πη1168. 

ἐν περιτ. μὲν καταφ. δὲ, ἐπ α εἰξμαΐξίοη διυγτουπαθα, ἐξ ἐς ἔγτιθ, εὐἱέϊ απ 

ἐπέγοποπιοπέί, δέ ορθη ἐο ἐπε υἱειυ. 

προφ. ποιησάμενοι, μαυΐηρ ρίαοοά αἀυαπορα ριατάξ. 
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καὶ δὴ ἠριστηκότες, ἴον ἤδη, λαυΐης ποιυ ὀγεαλζαείεά : ἔτ. ἀριστάω. 
περὶ π. ὧν πέπασθε ἀγ., ἴοτ ἃ, Ὀν αἰϊγαστίοη : πέπασθε, ἔτ. πάομαι : ον 

αἱ! ἐλε Ῥγορετέῳ ἐδαὶ ψοὰ μοφφε45, αἱϊ ἐιε ὀἰεςεῖηᾳς ἰλαὶ ψοῖς ἐη)ου. 
ἅτε οὖν ν. ἐρῶντες, ας δεῖπᾳ ἐδπεγείοτε ἀεείγοις οὗ υἱοίογῳ : ἷ. 6. ἘΠ γοὺ 

ἉΓΘ (ἀἀδβ, ΓΟ. 
μωρὸν γὰρ τὸ κρ. β., ον ἰξ ἰς αὐειγὰ ἰδλαὶ ἐλιοδε τοὶ ολιΐης ἐο σοηφιιεν. 
τὰ τυφλὰ τοῦ σ., ἐλε ματίς οὗ ἐλε μέγδοπ λα αγὰ ευἱξλιοιέ εψες, ὃς. ἱ. ε. 

ἴῃς θδοκ. ΤΒὺβ ϑ.}14 ἀγρὰεβ ἴῃ ϑ8]1υ5ῖ, Β. δὺς. 107. “πος φιθηφαδπι 
ἄεξοογθ, 4υϊ πιδηϊβ Ἀυιπανεσὶς, δὉ ἱπουπιὶβ ρϑάϊθιβ δαχὶ πη ροῖοτθ, ἴῃ 

τηδχίπηο πηδίῃ πάῃ οἱ οδοιπε ΘΟΓΡῸΒ δὰ ᾿οβίθβ νοσίογα. 

ἧτταν» προσίεται, αἀπιϊές οἵ, ειεὑπιῖίς ἰο, ὑγοοὰς ἀξεξεαί. 

Ρ, 17.---ἐν τούτοις ἦν, τρας ἐλιις ἐεηραρεά, 
διὰ τὸ τὰ σώματα ἐκπεπονῆσθαι, οη ἀδοοιπέ αἴ ἐλεεῖν δοάϊες λαυΐης δεεν 

ἐπεσγεά ἰο ἐχετγεῖξε. 

ἐκ πολλοῦ (χρόνου), ἰοηᾷ αρο. 
τὸ ὁμόσε ἰέναι τ. π., ἐο ἐποομπέεν ἐδα ἐπεπιῃ πὶ οἷοβε σοπιδαί. 

ἄλλως τε καὶ τοξ., ἐφρεοϊαϊϊῳ ἐξ ἐλιεψ ({λιῈ ἐπεπι) αγὸ δοισπιθη, δὲς. 
ἔξω βελῶν, οιέ οἵ ἐλε τεαςῖ οὗ τυεαροπϑ. 
παρηγγύα --σύνθ., ραφεεὰ δε τυαϊελιυοτὰ : ἴτ. παρεγγνάω. 
ἀνταποδιδόμενον, σίυεη δαοῖκ ἵπ τείαγη. 
ἐξῆρχε παιᾶνα τ. νομ., εσοπιπιεποεαά ἐδε ἀδιαὶ ἔψπῖη οὗ δαξέϊε. 

συνεπήχησαν, τε-εολιοεὰ ἰξ : σὺν, ἐπὶ, ἀπιὰ ἠχέω. 
ἐν τῷ τ. γὰρ δὴ οἱ δεισιδαίμονες, ζογ ἵπι ἐγεΐδι ἔπ σοῦ ἃ οτἰδὶβ ἐλοδε ἱλαὶ 

μαν ἐλε χοάς ἔξαγ πιένὶ ἰδ. 
οἱ ὁμότιμοι, δα Ῥεεῖς, ποδίες : πεπαιδευμένοι, τυεῖ! αἀϊεοὶριϊπεὰ : 566 
26. 

τ ὀνομάζοντες παραστάτας, ἐπιστάτας, αὐάγεκεῖης ὃψ παπιδ ἰδιοϑὲ ὃψ {λιεῖγ 
“ἰἄε απὰ ἰδοδε ἴη ἰδε τεαγ. 

λέγοντες πολὺ τὸ, σαγίπρ ζγεφιεπεϊῳ {διε (ΟΧρυθββιοη). 
οἱ ἀπὸ τῶν ἁρμ. προυαχοῦντες, αλέϊη! ἵπ ἐδα υαπ αἰυαῃ ἤγοπι ἐλεῖν 

ελιααγίοί:. 

Ῥ, 18.---πολὺ πρὶν ἐξικν., ἰοπας δεΐοτε ἐλεῳ σαπιὸ εὐἱ ἐδιΐη τεαελι. 
ἐπέβησαν τῶν ἀφ. β., «εἰ ἔοοΐ προ {δε τσεαροης ἐπαὲ μαὰ δέεη εαεί, Ἰ. 6. 

σᾶπιθ εἰ τηΐπ σοδοὴ οὗ [Π}6 τη 551} ἡγΘ ΡΟ Ί8. 
ἐπιδεικνύτω ἑαυτὸν, “ἠειυ λιἐπιδεί [, αἰδεϊηκσωϊοὴ, πἰπιδεὶ, σῖνο ῥτοοῦ οἵ Ηἰν 

ὈΓΆΨΕΤΥ : παρεγγυάτω, μαες ἐδ ογάετν ἰο οἰδετγε. 
παρεδίδοσαν τοῦτο, ἰγαπενεεα ἐλὶς (ςοτηπιδηά). 
καὶ (ὑπὸ) τοῦ σπεύδειν συμμ., ἐλγουκὴ ἐδπεὶγ ἐαρετγπεδς ἰο ἐηφαχε. 
ἐπιλαθόμενος τοῦ βάδην (ἡγεῖσθαι), ζογχειἐἶπς, ἱ. 6. ἰῃβοηβὶθν αδαν- 

ἀοπὶπρ ἰλε εἰσιυ πιαγολ. 
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ταὐτὸ τοῦτο ἐφθέγγοντο, Κορέ οἩ δ)ιοιιίϊηρ ἐ7ιῖ8 δαηιο ἐπιΐηρ. 

οὕτως ἐχώρει, ἐλιιι5 ἐδια δμοιέ ργοοοοαοά, ταη ἐπγοιρ], ἐ]ι6 ταη 8. 

οὕτως ἔχοντες ὃμ. ἐφ., δοῖηρ ἐἸιιιδ, 1. 6. ΤΠπι5 δηϊπιαίθα, δογο ἀοιυη ἴῃ ἃ 
δοάψ τροη, οἱοδεα εὐἰέι ἐδ ΘΉΘΉιῃ. 

οἵ γε μὴν π., ἐι6 ὁποηὶῳ Ποιυουθῦ. 

ὠθουμένων αὐτῶν, αδ {δον τὐθγα ργθδοῖησ ὁπ, ζογοΐηρ ἐ]ιοῖγ τὐαν ἴῃ. 

ἐπεισπηδῶντες, ἰοαρίηρ᾽ ἴῃ τ ροΉ. 

οἱ δ᾽ ἐνέκλιναν καὶ τ.» ἐδιοψ αἷδο σαῦὺθ τυαῃ ἕη ἰὴ πιαηηον ἐο {ἤι656. 

ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τῆς τ.» οη. ἐι6 απ; οὐ δάσο οὶ ἐΐι6 ἐγθηοῆι. 

διακεκοφόταε---ἐρύμ., Πιαα οιμέ ἐ]ιοὶγ ἐὐαν ἐΠιγοιρ, ἐο ἐδθ ὁπίγαποος ᾧ ἐδι6 

“Ἰονεϊβοαΐξίοη : ἔν. διακόπτω: ἴῃ6 ῬΑΥΈΟΙΡ]6 [ῸΓ 116 ἰηῆη. δου καταμα- 
θόντες : 866 Ῥ. 2. 

ἐτρ. καὶ ἀπὸ τῶν κ. τῶν ἔνδον, ἐδοψ Πεοὰ ουθη ἤγοηὶ ἐ}|6 ἵπηθῦ οπιϑαηῖ- 
γηρηΐδξ. 

Ρ, 19.---καταῤῥηγνύμεναι (κατὰ) τ. π.») τοηὲ α5 ἰο ἐΠοῖγ οἱοίἾιο5, 1. 6. 
Βανὶηρ᾽ ἐΠ6ῚΣ ΓΟ 65 γεηΐ : δρυπτόμεναι, ἐθαγΐηρ ἐϊιθηιδοῖυο5. 

ὅτῳ, Αἰ. ἔοΥ ᾧτινι. 
ὑπὸ π. σφαλεῖέν τι, δον 5]οιιϊα ὃ6 {οϊϊο ἐπι δοθὶθ ἄθργθθ ὃψ, διιδίαϊπ 

8δ0η16 ἀοἤοαΐ ἤγοπι διωρογίον πππιῦθγ8. 
ἐπὶ πόδα (ἑαυτοὺς) ἀνάγειν, ροάοπι γε.γ776: ἴμ6 ῬΏγαβα ᾿παϊοδίθβ ἃ 

510" ἃπα τηθαβαγθα γοίγθαῦ, 1ῃ ΟΡΡΟΒΙ ΠΟΙ. ἴο ἃ ἀἸΒου ΟΥ ΟΠ6 ; 4150 νυ} 

16 ἔδλοθ ἑἰονγαγὰβ [Π6 βῃῆθιηυ. 
πείθεσθαι, ἐο ὃ6 οδοαϊογιί, αἰξοη δυο ἐο ογάογ5. 

ἔστησαν κατὰ χώραν, ἐΐιοῳ Ππαϊέοα ἔῃ ἐδιοῖγ γαπδ: 2. ΔΟΥ. 

πολὺ μᾶλλον χ. ἂκρ. εἶδ., πηοιυϊηρ πιο πιογθ ἀοοιγαΐοῖῃ ἐΐαπ αὶ οἤογια 

ΟΥ̓ 86 ὲ 96 ἀαποοῦδ: [86 ρθη. βοηθίϊπιθβ [Ὁ] ονγ5 μᾶλλον, ἰπδίθδα οὗ ἢ πὶ 
{πῃ 6 ποιηϊ πδίϊνθ. 

ἅτε---τῶν βελτίστων, α6 ἐϊοῖγ ἰραάογ τὐα5 ἀθαᾶ, απ ποαγῖῳ αἷϊ ἐΐ6 

ὑγαυοδέ εὐἱέϊ, μἴηι. 

διεφθάρθαι ταῖς γνώμαις, ἐο ὅ6 ἐοξαϊϊῳ αὐ α ἴοδ5 ὅπ ἐΠιοῖγ ρίαηδ, ΟΥ, ἔο ὃ 
δγοΐοη ἴῃ ἐμποῦν δρὶγέδ. 

καταλέλειπτο : [Ππ ΞΥ116 010 δαρτηδηῦ ἴῃ {Π6 Ὀ]αρογΐθοῦ 15. βοπηθίϊ 65 
οὐηϊείοα Ὀγ {πΠ6 Α(Ε1ο5. 

ἐκ τούτου, αἴοΥ ἐδ, ποαέ. 

Ρ, 20.---τοὺς δὲ δεκ.---παραγγέλλειν, απὰ ἐμαὲ ἐΐοῳ 5]οιϊα ογάον' δα 
ἡδθοατοῖι5 (ΟἸἤΟΕΥΒ οὗἉ 6) θαοΐ, 0ὴη6 ἐο ρσῖυο αἀὐγθοξίοηδ ἐο ᾿υῖ5 σοηηραηῃ. 

ὥσπερ εἰκὸς, α5 τιδιιαϊ. 
οἱ μὲν ἐθ. τὰ δρώμενα, 50η16 1676 5γργἱδοα αἴ {7,656 ργοοθοάϊηρϑ. 

τὰ πλείστου (τιμήματος) ἄξια, ἐμΐηρε 9 {76 ρσγοαΐέοεέ ναἴρο. 

ὡς διασωσόμενοι, εὐξέϊι ἐΐ)6 ἱπέοθηξίοη 9 δεουγηρ ἐΠιθηι. 
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οἴεσθαι δὲ δεῖ, απα τὐ6 παν δ, ΡΡοδ86. 

τῆς παρ᾽ Ἕλλ. ἄρχ. Φρ. 1. 6. ἸΙ6556 7 ῬΠγΥρία: 566 Ρ. 10. 
παρήσθοντο--- αὐτοὺς, διιέ τυϊόη ἐποῳ οὐέαϊηοα 5οηιο ἑπέϊηιαξζοη ἔγοπι ἐἤι056 

ἐμαὲ τὐόγὸ Ποοῖηρ απὰ ουογίακίηρ ἐμθηι. 

πυθόμενοι τὸ γιγν.», παυΐηρ ἐπᾳιιέγοα ἔπίο ἐἢ 6 5ἰαΐο 9 αἰαῖγ5. 

ἀνὰ κράτος, τ ἰο ἐποῖν οἰτοηρί, 1. 6. ΜΓ 411 {Π6ῚῚ ταϊρΐ, 

Ῥ, 21.---ποστάντας ἂθ., μαϊέϊηρ ευἱέϊοιέ ἐΠιοῖγν' οογοἰοΐ5. 
ἀσυντονώτατα πρὸς τ. π. εἶχον, ἐπθῳ τὐεγ6 πιοδέ ἀοβοϊοηέ ἴηι ἐαογέϊοη, ἐὐθηΐ 

ἐὴ 5ἴοιυοδέ οη ἐ{6 πιαγοΐὶ : ἔτ. α ἀπ συντείνω, ἐο δἰγαΐη, τιαῖκο απ ΠΟΥ. 

οἷα δὴ εἰκὸς κρατοῦντας (ποιεῖν), α5 15 τιδιιαὶ 7ζ0Υ ἐΐοδ6 ἐπαΐ ραῖπ ἐδ 

υἹοίογ. 

ἀποφέρειν τὰ ὅπλα, ἐο ὑγίηρ ζοΥ ἢ ἐΠπιοῖγ᾽ αΥ̓Ήι5. 
ταῦτα μὲν (τινε5) οἷς ἐπ. ἔκ., απ οογέαϊη πιθη ἐο εὐποηι ἢ παὰ ἀϑϑίρπεά 

ἐμαὲ δογυΐοσο διιγηέ ἐξθηι. 

ἔξω μέσου ἣμ., ἴοΥ μέσης ἦμ; ραδὲ πιϊά- αν. 

τὰς ψ. περιεποιήσασθε, ψοῖ μαυὸ ργοϑογυθα ψο17 ἴἦυθ5. 
τοῦ τε λοιποῦ, απᾶ μεπορζογίῃ. 

οὐδ᾽ ὁτιοῦν κακὸν, πο πατηι τυπαΐουον : ἀλλ᾽ ἢ, ὁτοορρί. 

ὅσπερ καὶ πρότερον, α5 θθίογο: “καὶ 15 Οἴζοη τι584 ἴῃ σΟΙΠΡΑΥΪΒΟῊ5 
1 ὥσπερ, ὃς, ὅσπερ, αὐτός." --σἸΜαΐίῇ. 

ὅπως δὲ---στρατεύειν, διιὲ ἐπαὲ πο οὁπ6 πῖαρ ΟΥ̓ΘΥ μοι, οἡ πιϊ]αγη 
δογυΐοο. 

Ρ. 22.---καὶ ἃ λέγομεν ἀδόλως, ἀπά ἐδ ἐφγηι5 ἐπαΐ εὐ ργοροϑο ευἱέϊι αἰϊ 
δἱποογὶέυ. 

καὶ δὴ στρατ., ευῖϊϊ αὐ οπο6 πιαΐθ ταῦ : ἴοΥυ ἤδη. 

ἂν δέ τις---φαίνηται, απ 5Ποια ἀπ 9 γος ἀρρϑαγ, ἱ. 6. 5ιοια 1ἰ 

ΔΡΡΘΑΥ {Ππᾶΐ ΔΗΥ οἵ γοιι μας Θ0η16 ἐο τι8 πε σοο( εὐἱϊί απὰ ἀοη6 αηρ δθυυΐοο ΟΥ̓ 

δἴυθη απῳ ἱηξογηιαξίοη : ὡς 15 υδεᾶ [Ὁ πρὸς ΏΠΘΠ τηοίϊοη 15 ᾿πη}]164, δπὰ 
ΠνῚ Πρ ΟὈ]Θοίβ ἀγ6 {Π6 5] θοῦ. 

περιέψομεν, τ06 τυῖϊϊ ἐγεαέ ᾿ἴηι: 116 {Π6 1,δἰ. ργοδοηιου. 
ὑμῶν βουλομένων, ψοῖι δοῖηρ ευἱϊϊηρ : σ6ῃ. ΔΌβο] αΐθ. 

καινὰ γὰρ ἡμῖν ὄντα τὰ π., [πΠ6 ποχηΐη. ΔΌΒΟ]αΐΘ : ζ07. ργοβοηΐ οἱγοιιηι- 

δέαποοβ δοίη πθιὺ ἐο τι8. 

ἀσύντακτα, ευἱέϊιοιιέ αγγαηρθηιθηΐξ, ἴηι αἰδογαθγ. 

ἂν. τ. ἀεὶ πράγματα παρέχειν, ἐἤι656 ἐἸιἴηρ5 ηιιιδὲ αἴισαν5 σαιι86 ἐγοιδϊο. 
ἕως ἂν χ. λάβῃ, τηξὶϊ ἐπθ παν σοὲ ἐποῖὶγ ρίαοο. 
ἐπ᾽ αὐτοῖς, ἴπ «ααἀαϊέϊοη, ἐο ἐΐιοηι, δοεδϊα65. 

διὰ δὲ τὸ μήθ᾽ ἡμᾶς εἰδ.----ἡ μῶν, διεέ ἐπγοιῖ, ον ποῖ πποιυΐηρ ὡπαΐ ρατὲ 

4 {5 ϑοοίψ (χρημάτων) δοϊοηρ5 ἰο θαοῖι α τ. 
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περαίνοντας---πολλοὺς, ὁπ ἔδθ οπ6 Παπαὰ (μὲν) οοπδοχιοηέϊῳ (δὴ) ἐξ ἐξ 
ηοΐ αὐ αἱϊ ἐἰκοῖῳ ἐμαξ ἐὐ6 5]ιοιιϊ 866 πιαηῳ αἰἱδοπανσίηρ ἐδιοῖγ ἀἰιέϊο5 : ἂπο- 

ροῦντας---πάντας, διιέ οἡ ἐδιθ οὐδοῦ παπὰ πραγῖψ αἱΐ αὐ α ἴο55 εὐὐαὲ ἔλεον 

οὐ] ἐγ α΄. 

ὡς οὖν μὴ οὕτως ἔχῃ, ἐπογοίογα ἐ]ιαὲ ἐ]ιὶδ πιαμ ποῖ ὅ6 ἐ6 σα86. 
τἄλλ᾽ οἷς οἷκ. σκ. κι στρατ., απ οὐδοῦ ἐλεῖτσς εὐἱέϊ, αὐιΐολλ αὶ βοϊαϊογ"ς 

ἑοπξ ἐδ τοοῖϊ ζιγηϊο]ιοα ζον ᾿ἰυϊησ ἴῃ : 566 Ῥθ]ον, Ρ. 28. 
εἰς ἐνδ. του κατεσκήνωσε, Πια5 ρἱἐο]ιοὰ ᾿ς ἑθηέ ἴηι α ραγὲ ἐϊιαὲ ἐ6 ἀοδεϊέμξο 

4 «νηῷ ἐδιΐηρ. ὶ 

Ρ, 28.--πλείω ἢ κατὰ τὸ ἧἣμ. πλ., πογ6 ἐδαη ἴω ργορογίζομ ἐο ΟἿ 
ΠΥ ΧΣ 

ὅπου ἂν καθέζησθε, τυπογουθῦ ψοῖ, παν ΘΗ. 
φόβον ἐπιτίθεσθε, εἰγῖκο [ξαν Ἰηίο. 
ἵνα ἔχητε---(ἀνθ᾽) ὅτου ὠνήσεσθε, ἐπαΐ, ἡ ψοῖι αΥὸ ἴηι τυαηέ 90} απ ἐλιΐηρ, 

μοι πιαρ Πιαυθ τυΠογοιυϊέϊαϊ ἐο ριγοίαδο: ὅτου, Ατί. ἴοΥ οὗτινος : καὶ ὅστις 
ΟΥ ὅστις καὶ Τη6 85 τυποδοθῦον : [Π6 σθῆ. [Ὁ]] Οὐ 5. νΘΥῸ5. βισ γ]ηρ' ἐο δι, 

οοἰϊ, υαΐτιο, ὅτο. : [π6 ἔπί, 15. οἴζθη δὰ ἴον {πΠ6 σοη]. δἰζου σὑϑ]δίνεβ ; 8566 

Ῥ. 11. Τλίργα]]ν, ἐμαξ ψοῖς παρ ἤαυθ ζο 7 ευπαΐδοουον' ψοιῖι 5]αἶϊ ριεγο]ιαθ0. 

κηρυξάτω, υπἀογϑίδηα τις : θὲ δοθῆ οη6 ργοοϊαῖηι, ὮᾶνΘ 1ξ ῬΥοο]αἰτηθά, 
ταῦτα διαθεμένους, ευϊιθη ἐμοῳ ἤαυο αἱδροδοά οὗ ἐδι686, 1. 6. 5014. 
ἀμφὶ ταῦτα εἶχον, ιὐεγέ Θηιρίομψοα αϑοιιέ, οοοιιρίοα ἔπι ἐΐι656 ἐϊιΐηρ5. 

ἐν τούτῳ, 56. χρόνῳ, ἴηι ἐἶ)6 ηιθαη, ἐΐηιθ ; παρῆν, αγγῖυοά. 
σὺν ἱππ. θεραπείᾳ, ευἱέϊι α γοίζπιιο 4 οαυαῖγγ. 
ἵππον---τριακοσίαν, 1 αυο οαυαϊΐγῳ ἐο ἐδι6 ᾿μηιδον οὶ 1800. 

ἥκω, 1 ἤαυο σοηι : [Ὠ]5 νΘΥῸ Αἰνγαυβ Π85 ἃ ρουΐεοί 5686. 

Ρ, 24.----ὃς δυνατὸν (ἐστὶ), αϑ5 [ων α5 ροδδίδίο. 

ἄπαις δ᾽ εἰμὶ ἀῤῥ. π., ξοΥ 1 ατὸ οἰ ἶθ55 εὐλέϊ, γοδρθοὲ ἐο 5οη8: Ἡγοᾶ, 
ν]]. 61. ἄπαις ἔρσενος γόνου. 

ὥσπερ ἂν εὐδ. π, π. τ. τιθείη, 7ιιδὲ α5 α 50) ὃῳ Ποποιγίηρ ᾿ΐδ βαΐῃον 

τὐοτιϊαά τοπάθν' ᾿ΐηι μαρρῃ. 

ὃ νῦν βασιλεὺς οὗτος, [Π15 ΒΕΙοηρθ ἴο παρακαλέσας δῃὰ Π6 νοΥῸ 
ἥμαρτεν, ὙΠΟ ΟΟΟΌΥ ΔἰΘΥ 5οπ6 ᾿ηΐουνα! : {Π6 ὈΓΟΚΘῚ ΟΥ̓ΘΥ 15. ΘοὩ- 
βἰδίθηϊ 1 τῃ6 ἀρὶίδίϊοη οὗ [Π6 ΒΡ ΚΘΥ. 

πατρὸς δὲ τοῦ νῦν (βασιλέως ὄντος), απὰ ἐ}6 ζαίιογ 4 {16 ργοδθηΐ Κίηρ : 
ὡς δώσοντος, ας αὐοιιέ ἐο ρῖυθ, ἱΓΠ [Π6 ἱπίθηίοη οὗ ρΊνίπρ, 

μέγα φρονῶν, ἐμϊηκίηρ τέ α στοαέ ποηοινν", μὶρ)ῖψ οἰαξοα, ργοιιά, 

ἀνεὶς αὐτῷ---κράτος, Ππαυΐηρ ὁποοιγασθά Πΐηι ἐο ριγϑθ ἐΐ6 οἶαδθ ευἷέ]ι 

ἐπιροέμοολέμ : ἴγ. ἀνίημι. 
ὅ μὲν ὡς φ. συν.: [ἢογα ἰ5 ΠοΥ6. ἃ βϑυδάθηῃ {Ὑδηβιτ0η. ἔγοτὰ [16 

ποτηϊπδίϊνα ὅ δὲ νῦν βασιλεὺς, ἜΧργοδδῖνα οὗ {Π|6 δρταίίοι οὗ [16 βρθᾶθζ. 
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ἥμαρτεν, πιλδοοα ἢιῖδ αἴηι : ἴγ. ἁμαρτάνω. 

ὡς μήποτε ὥφελε, 1116 ΥΆ}}γ, α5 ἢ6 οἰ πθυθῦ ἐο παὺθ ἄοπο : 3. 8ΔΟΥ. ἔγ. 
ὀφείλω : Ὀυΐ υϑοὰ νὰ ὧς, ἀπα εἴθε, ἴογ {πΠ6 Τ,δἱ. κἰΐμαηι, εὐοιϊὰ ἐπμαὲ τὶ 

λαά πϑυοῦ παρρεπεᾶ ! 

(εἰς) οὐδὲν δέον, ἐο πο ροοί, ερηϊμοκῖϊῳ ! 
κατέσχεν ὑπὸ σκ. τ. φΦθ., Κορὲ ἴδ πιαϊΐοο σοποραϊοί. 
οὐδὲν θ., οἶμαι, π., παυΐηρ δι γα ποι]υῖηρ δεν ρυϑῖηρ, ὅπ τὴ ορϊηϊοη, 

1, 6. μανῖηρ' τηϑΐ 1 ΠΟ ΘΧΟΥΔΟΥ ΔΙ ΠΑΥῪ ΟἸΓΟυγηβίδησθ. 
κατειργάσατο τὸν λ.; ἀοεραίο]ιοι, κὐϊοα ἐἤι6 Ἰίοηι. 
ἄρα βέβληκα δὶς ἐφ.---ἑκατεράκις, μαυθ 1 ποὲ ἐπγοιυη ἐιυΐοθ διιοοοδϑέυθῖὶῃ 

ἀπά ϑέγμοῖς ἀοιυη ἐ]ι6 δοαδέ δοέϊι ἐΐηιθ5 2 ἄρα 15 οἴζθῃ Θααϊνα]οπῦ (ο ἄρ᾽ οὖ; 
ἐν τούτῳ, τἰρονὶ ἐδ. 
παῖδα ἀφ. τὴν ψ., ἢ6 ἀοργῖίυοα πῖν 50η οὶ {6 : ἀφαιρέομαι 15 [0] ονοἀ ΒΥ 

ἵνγο δοουβαίνββ. 
τηλικοῦτος ὧν, οἷά ας 1 ἀπι, δοῖηρ ( 5ιιοῖ; απ αρὸ : ἃ ἸδηρῚ ΠΟ δα [ΌΤτὰ 

οἵ τηλίκος, ἃ5 τοσοῦτος ἴγ. τόσος ἀπ οὗτος. 

οὔτε μεταμελόμενος πώποτε φανερὸς ἐγένετο, πθυθ 7 πιαπιὶ [65 απῳ τὸ- 
ΠΟΥ͂ : ΟἿ {Π6 σοῃβίγποίοη 566 Ὁ. 26. 

τιμῆς τ. ἠξίωσε, ας ἀφοηιοα τυογέϊῳ 9. απῷ Ποποιιτ : τὸν κατὰ γῆς, 80. ὄντα. 

Ῥ, 26.---πολλὰ γὰρ φ. ἔπ. ὑπ᾽ ἐκείνου, ξογΥ 1 παυθ ὀχρογίοποοθα πιαηῃ 

φυοοίς οὐ ̓ῖς αἰοοίίοη. 
ἡ ἀρχὴ περιήκει εἰς, ἐ6 σουογηπιοηέ Πα5 οοπι τοιηα ἐο, ἀουοϊυοα τροτι. 

εὖ οἶδ᾽ ὅτι, 1 τυοῖϊ κποιυ ἐμαΐ, 1 Κποιυ ἐξ ιὐοῖϊ, οογξαϊηϊν, αδϑιγοαϊῳ : (Πϊ5 

ῬὮΓΑΒΘ 15 οἴζθη ᾿Ἰηβουίθα, ΠΠ|κ6 δὴ δάνθγρ, ἴῃ [η6 τηϊάϑέ οἵ ἃ ΒΡΘθοἢ : 1) 61. 

ῬῺὨ1]. 2. οὔτ᾽ ἂν ὑμεῖς, εὖ οἶδ᾽ ὅτι, ἐπαύσασθε πολεμοῦντες. 

ὡς ἐγὼ πρὸς αὐτὸν ἔχω, ποιυ 1 απὶ αἰξδοίοα ἐοιυαγάς Πιΐηι : ὡς νῦν διάκει- 

μαι, ἐπ τυλαΐέ εἰγοιπιδίαηοος 1 πὶ που. 

εἰ οὖν σύ με δέχῃ καὶ ἐλ. τ. λάβοιμι : ““{Π6 σοῃ]αποίν ΘΧΡΥ 5565 {Ππᾶΐ 
ΠΟ ἀθροπμὰβ οἢ {Π6 Μ}}}} οὗ {Π6 5ΡθΆΚἝΥ ΟΥ̓ ΔΠΟΐΠΟΥ ; [Π6 ορί. δὴ 
ΒΟΙΟΠη 85 ΠΠΘΥΘΙ͂Υ ῬΟΒΒ10]6 ΟΥ̓ΡΙΌΡΔΌ]6 ΟΥ̓ ἀθΒΙγ8 016." ---ὐαΐέλι. 

μετὰ σοῦ, ευἱέϊ, ψοιγ αϑϑϊδέαηοο. 

καὶ ἀνηβῆσαι ἂν---δοκῶ, 1 Ποιὰ ουθη απο ιν 561 ψοιρ ἀραϊη. 
ἀνιώμενοΞ----δοκῶ, 5Ποιία 7 8δοθηι ἐο θη (ΤᾺ ἀ 45) ἐπ ρυίεί. 
φρ. φαίνῃ ὅσαπερ Δ. πρὸς ἡμᾶς, ψοιι δΠμοιιἰα ἀρρέαν (5)ιοιία ργοὺυθ ψοῖν- 

56 1{} ἐο ἐπέογἑαϊη, ἐδι6 δοηἐϊπιοη ἐς ἐϊιαξ ψοῦι Θαργ 655 ἐοισαγα5 τι8. 

σὺν θεοῖς, ευἱέϊι {16 αἱὰ Ὁ {16 σοί. 

ὅνπερ ἔφερον ἐκείνῳ, ιυ]ιῖοϊι Π τιδοὰ ἐο ραῃ ἰο ἢπι. 
γάμου ὡραία : ““σῖτπ δα]οοῦνοβ, [Π6 Ἰηοσα οχδοῖ ἀθβηϊτίοη οἵ {πΠ6 1Ἰάθα 

οοηΐαϊηθα ἴῃ 1Π6 δα]θοῖῖνθ 15. ρυῦ ἴῃ 16 ρθη; τιαΐμγρ εὐἱέϊι γοδροοί ἕο 

πιαγγίαρο : (οἵ ἃ τηδυυϊαρ θα Ὁ]6 ἃρ6).᾽᾽ ---ἸΠαΐί)ι. 
ᾧμην, ἸχηροΥῖ, οὗ οἶμαι : τυας ἱπίοπαϊηρ. 
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ἐγώ τε ὧσ. γιγνώσκω, απὰ 1 ἵπ ἱἰκὸ πιαηηοῦ αἰοίογηιῖηθ, ἱ. 6. ποῖ ἴο 

σῖνθ ΠΘΥ. 
δίδωμι βουλεύσασθαι, 1 ἰοαῦε ἐξ ἐο ψοῖι ἐο ἀδἰογηιΐηο. 

ἐπὶ τούτοις---ἀληθευομένοις, οἡ ἐ)ι656 οοπαϊέϊοης ἱ ἐγιῖὶν δἐαΐοα. 

ἔστων, ἴογ ἔστωσαν, ἴν. εἰμὶ, ἐο δε. 

Ρ. 26.--πολὺ σφᾶς---αὐτῶν, ἐποιιρ] ἐπαξ ἐπιοῳ ἐλοπιδοίυθα ἀὐθγ6 πιο, 
φίογ ἰἱδοταὶ (1. 6. Ἰῖνθα τοῦθ ρ ΠΘΥΟ 510) ἐμαπ ἐμοῃ (16 Ῥουβὶ Δ 8). 

ἐπ᾽ οὐδενὶ---ἐπὶ σίτῳ ὥν : Κ0Υ πο Ῥεγβίαπι απιοὴρ ἐἶι6 ευοῖϊ οἀμοαΐοα εὐοιιϊά 
ὃς οὐδογυθά αϑ5 δέγιοῖς εὐὐέϊδ αὐ Κὶπα 00 πιθαὲ οὐ ἀγίηῖς οἰἐον ὃψ ᾿νῖ8 ογ68, ΟΥ̓ 

ὃψ σγϑοάϊηθδ5, Οὐ ὃψ δι, αἰἑοηέϊοη ας ποί ἐο ἑαΐο ἐἢ)6 δαπιο ποίδοο (1. 6. ἴο Ὀ6 

Θ4.ΔΆ}}ν ΟὈϑουνδηΐ) ἂϑ ζ ἢ εὐθγ8 ποὲ αὐ α πιθαΐ : [π6 δἀ]δοίΐϊνεβ δῆλος, φα- 
νερὸς, καταφανὴς, ὅτο. 11 εἰμὶ ΟΥ γίγνεσθαι ἀΥ6 [0] ονγθα ὈΥ ἃ ραυιοῖρ]ο, 
ἴῃ {Π6 5δ1ὴη6 ΤὩΔΠΏΠΘΥ 8ἃ5 ἴΠ6 νϑυῦῦβ δηλόω, φαίνομαι, δείκνυμι, ὅζο.: 566 

Ῥ. ὅ1. Βείοτβ μὴ οὐχὶ προσκοπεῖν, πα ογδίαηα ὥστε. 

ἅμα ἱππεύοντες, ευλιῖϊο γἱαϊηρ : 50 ἅμα ἀπιόντες, Ὁ. 27. 

ἐνενόησε δὲ (περὶ) αὐτῶν, ἀ6 οὐδογυθά πιογθουοῦ εὐἱίι γοδρθοέ ο ἐιθηι. 

πολὺ δὲ τοῦ χ. πρὸς ἀλλ., απὰ ποῖῦ {αν ἤγοηι ηριέιαϊ ἐγγϊξαϊοΉ. 
μέγιστον---παρατίθεσθαι, διιέ ἐδ οἱγοιιηιδέαηαο πιοδέ εὐογέθῳ οὗ οὔδοτυα- 

ἐζοη δοθηιθ ἐο ᾿ΐηι ἐο ὅθ, ἐπμπαξ τὐἤθη ὁ ηιλίέαγῳ δογυΐοο ἐμ σοηδίαογοαά ἐΐ 

γῖρἠέ ἐο παῦθ ὯΟ ηΔΟΥΘ δοέ δθίογο ἐϊιθηι ἐΐαη τῳ 0η6 οἴ56 οὶ ἐδο56 ὁηιδαγκοά ἐπ 
ἐΐια δαπὶὸ ἀαηροῦ: ΜΓ παρατίθεσθαι ἀπαογδίαηα ἑαυτοῖς : ἴΟΥ μηδενὸς 

ΞΟΠΊ6 Τοδα μηδενί. 

Ρ. 27.---ὡς μνημ. ὁ Κ. ἐνετέλλετο ὀνομάζων πᾶσιν ὅπ. συνέταττε, ευἱέᾳ 

ἤοιυ γοίοηζῖυο α ηιθηιογῳ ΟὙγι5 ρσαὺθ ᾿ΐξ ογάθγ8 ὃῳ παηιθ ἐο αἷΐ εὐοηι 6 μαΐ 

ἐο αγγαΉρο ἴῃ ηνδιϊέαγῃ ογογ : ὁπόσοις 15 ὈῪ αἰ(Γδοίίοιι ἴοΥ ὁπόσου. 
ὥστε οὐκ εἴσεται, ας ἐϊιαξ 6 ὁμαϊϊ ποὲ κηουυ, αα ποὲ ἐο κηοῖυ: ἴπ6 Αἴ. 

ἔιαί, οἵ εἴδω : 566 Ρ. 29. 
οὕτω γὰρ προσταττομένων (αὐτῶν), [07 τὑΠθη ἐδιθψ τὐθγ6 ογἀογοά ἐπ ἐ]ιὲ5 

τὐαῃ. 
ὁμοίως---ἔχειν, ἐδιγοιρ] ἐϊιοῖγ δοαγίηρ {6 δίωηιο αἰλληθ εὐἱέϊα πιαηψ. 

ὅτῳ ἴοΥ ᾧτινι: “ ὅστις 1ἰ5 αἰ Θης ἔγουη ὃς, ᾿Ππαβυηιιοἢ 85 1 ΔΡΌ]165 ἴο 
δ Οὐ] θοῦ ἴῃ ρϑηευδὶ, ἴῃ [Π6 56η86 οὗ φοῤδημῖδ, φιιϊοιηφιιθ; ἴῃ 10} ο886 

πᾶς οἴζοῃ σο65 Ὀεΐογο.᾽᾿---αΐίῃ. 
οὕτως ἐγίγνωσκεν, ἐδ ἡμαροά, Ποϊά ἐδ686 ορϊηϊοπδ. 

Ῥ. 28.---ῷἡ πεκτίθοιτο, ἴογ ὑπεκτιθεῖτο : “16 ορίδί, ῬὈΥ65. δΔη4 ΔοΥ. 2. 

ταϊα. οὗ τίθημι δηᾷ ἵημι ἴπ Αἰεο ΟὙ6 ΕΚ μάνα ἔθ ΜΕΥ {Ππ6 ἔργ οὗ [Π6 

ορίαἰϊνα οἵ ἃ Ῥαυγίομε ψϑὺῦ ἴῃ -ω, ἴῃ ΜΏΪΟΝ οα56 {Π6 δοσθηΐ 15. ἀσΥα ἢ 

μ8οἰ."-Μαΐίῇ. 
γ. ὅτι οἴχ. συστήσων εἴ τι δ. ἀντ. ἑαυτῷ, Κηποιυΐηρ ἐϊαὶ ἢ6 Παὰ βοπθ 10 
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'Ταῖδ6 ΟΥ̓ οοἸϊοοΐ τὐπαΐουον ξογοθ5 6 οοιϊα ἴῃ ορροϑίξϊοη ἐο ᾿ΐηι : εἴ τις 15 ἴτϑ- 
ΦαΘΠΕΥ υϑοα ἴοΥ ὅστιϑ : 50 ἴῃ 1, δ. δὲ φιιῖ [ΟΥ̓ φιιομηφιιο. 

ὡς μάχης ἔτι δεῆσον, ἴογ νομίζων ὅτι μ. ἔτι δεήσοι, ας ἐ ἐϊιογα τυοιιϊα {111 
δὸ α ποορδϑίξῳ [0Υ απ θηραροηιθηξ : ὉΠΘΥ {Π6 ᾿πηργθβϑϑίοη {πΠᾶῦ 6 5ῃου]ὰ 

θ6 ἀραΐῃ ἔογοθὰ ἴο οοπὶθ ἴο 8ῃ δηρδρθιηθηΐ: ὡς 15 ΥΘαΌΘηΑΥ 1οἸποά 
ΙΓ ἃ ῬΑΓΕΟΙΡ]6 ἴῃ {π6 ποιηϊηδίϊνο Δυβο]υΐθ. Χϑη. Ονυυ. νἱ. 8, 82. 
οὕτω δὲ δεῖ ὑμᾶς παρεσκευάσθαι, ὡς πρώτους δεῆσον ὑμᾶς ἀγωνίζεσθαι. 

ὕψος δὲ τούτων, 5ο. δίφρων. 
ἐθωράκισε (κατὰ) πάντα, δ οαϑβθ(ἴ ἔπι αΥ̓ΏΙΟΊ7' ἔγη δυο γὉ ρατγέ. 
ἔνθεν καὶ ἔνθεν τῶν τρ., ὁ) Θαοῖ; 5.46 9 ἐ]|6 τυϊιθοῖς : ΘΟΥΩΡΑΥΘ [ἦνγ, 

ΧΧΧΥΙ͂Ι. 4]. 

ὡς ἐμβ. (τῶν ἡνιόχων) εἰς τ. ἐν. τ. ἅρμασι, ευἱέϊ, ἐ]ι6 ἑπέοηέδοη ἐπα ἐπον 
δἠοιιά ομαγρο ἐδι6 ϑποηιῳ εὐἱέϊι ἐἤι656 οΠαγίοΐδ. 

συνειλεγμέναι, Ατἰί, ἴοΥ συλλελεγμέναι, ἔν. συλλέγω. 

παρὰ τοῦ ᾿Ινδοῦ, 7γοηι {}6 Κῖηρ 96 ἐπ6 Τηάϊαηδ, 85 ἄθονβ, ὃ ᾿Ασσύριος : 

ηἀογβίδηα οἱ πρέσβεις, απιδαθδαάογε : αὐτῷ, νἱΖ. ἴο ΟΥγι8. 
ἐπ. (ἐκεῖνα) ὧν ἐδέου, ἐ]ι6 ἐϊιΐη;5 5. οΓ ευ]ιϊοῖν ψοι ἐὐογὸ ἔπι ποθά. 

Ρ, 29.---ἐὀπέσταλται δὲ, απὰ ογογ5 παυο ὕδθη ρίυθη. 

τοὺς μὲν ἄλλους, {6 το5ὲ, 1. 6. 411 θα [Π6 {ῆγ66 δἰζουνγαγβ τη Ἰοηρά. 

ζὴν ὅπως ὑμῖν ἥδ. (ἐστι), ο Ἰῆυο ἔπι ἐπι6 τυαρ πιοδέ ἀργοραθῖο ἐο ψοιιγδοῖυθ5. 

τρεῖς δέ μοι ἐλθ. ὑμῶν, ἐγθ6 9 ψοιι μαυΐηρ σ0η6 ζογ 16, ἴο 56Υν 6 Ιη6. 
ἔτι μᾶλλον ὕμ. χάριν εἴσομαι τούτου, Π 5}αϊΐ ὃ6 πιογθ ἱπαοδέοα ἐο ψοῖι ζ0 

ἐ]υῖδ : ἸἸΌΘΥ ΑΙ], 1 δμαϊὶ κποῖυ 6 ζαυοιιν φΓ ἐ]υῖδ πιο, Ὁ6 τῆοῦ 6 56 }51016 οὗ ἴῦ : 

ἨοΙΩΘΥ 1.568 ἐΠ6 5δτὴη6 ρῇῃγαβο, 1]. Ξ. 285. ἐγὼ δέ κέ τοι ἰδέω χάριν ἥματα 
πάντα. 

ἢ μὴν, πιοδέ ἀϑϑιγοαϊῳ : 566 Ὁ. 34, 38. 

ὡς δὴ---πράττειν, α5 ἴῃ γιέ, α οἰϊοξέαϊη τὐοιϊα ἀο ἐπαὲ παά πο 5πιαϊὶ 

ἀοϑήρη5 ἴῃ υἱοιυ. 

ἐπεμελεῖτο---τ. συμμάχοις, ᾿6 ραϊὰ αἰξοη οι ποΐ πιογοῖψ ἐο εὐπαΐ Π6 

ἐϊιοιιρ]ι τὴ! (πὶ βθοιηθα 6) γ)ὸγ ᾿ιἷξβ αἰϊθ5 : ὧν ὈΥ αἰἰτδοίϊοη ἴοΥ ἅ. 
ἔριν ἐνέβαλλε πρὸς ἀλλ. τ. φ., Θαχοϊίοα απιοηρ δ {γἱοπάς α πιμίμαϊ 

γίυαϊ». ; 

Ρ. 80.--- οΠὕτω διακειμένων, 56. τῶν στρατιωτῶν, δοῖηρ ἐἤιηι5 «Ποοίοα, ἐπ 
ἐμι5 αἱδροδὶἐϊοη. 

δεδογμένον δ᾽ εἴη---βασιλεῦσι, απ ἐπαὲ ἐέ παὰ δόοη ἀρίονηιίηοα ὃν αἰϊ 
ἐλι6 αἰϊοα ργῖηοθ5. 

ταῦτα δὲ τελεῖν καὶ μ., απὰ ἰο θαροπα ἐϊιὶ πιοηθῃ δοίη ἔμ Ἰιϊγίηρ, δια. 

“ισθόω, δοῖ. ἐο ἰοὲ οι ξογΥ μῖγε : μισθόομαι, τηϊά. ἐο Πἶγο. 

ἀριθμὸν ἔλ. εἰς δ. μ., απὰ ἐλιον δέαΐοα ἐ]ι6 πιιηιθογς α5 αϑοιέ 120,000. 

Φρύγας ἀμφ., {Π| ᾿Ἰῃ Πα 15 οὗ Ρηγυρία Μα)ον, ἃ οβθηῖγαὶ ἀἰβίσιος οὗ 
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Αβὶα Μίρου ; δῃὰ Ῥὴλγυρία Μίηου, ἃ ραῦὶ οἵ Μυϑβῖα, πθδὺ ἴη6 Ηρ]168- 
Ροηΐ. 

ἐποικοῦντας, αιυοϊἸηρ α5 οοϊοηϊοέϑ. 

ἔνθα καὶ νῦν (ἐστὶν), τὐἴογ αἴδο ποῖυ {6 ἴουῃ ἐδ Ποϊά (7 ἐἶι6 ϑαγϑαγίαη5 
φῇ ἰοιυον ϑυγῖα ἐλιαξ αγὸ διιδ)θοὲ ἐο {116 Κίηρ. 

καὶ---κομίζειν, απὰ ἐδιαΐ ογάογς πα ϑϑθη ἐδϑιιοα ἰο αἷϊ ἴο ἀγρίης ἐμλί ον ἃ 
ϑδερρὶῳ φ ργουϊδίοηδ [0Υ α τπαγοέ. 

τούτοις ταὐτὰ, ἐδι6 δαηιο ἐϊιΐη 5 α5 ἐϊι6 απιϑαδϑβαάογ. 
ὅπως (τινὲς) ἅλ.-τπευσ. τι, ἐμιαΐ δοηὶθ ργίδομθυς δἠοιϊα ὅ6 ἑαϊτοη, ἤγοια 

«ὐ]ιοτι 6 ηιϊο]ιέ ὃ ἰἰκποῖψ ἐο σαΐη ἐπέοϊϊρθηοο. 

Ρ, 81].---ἐκυκλοῦντο, σαϊ]ιογοά ἐπ Υἱηρδ ΟΥ̓ οἴγοῖθδ, ἴ. 8. ἴῃ βθραγδαίβθ 
ῬαΥί 68. 

ἐκ πολλοῦ, 56. χρόνου, ἴοηρ δἵηοο. 
ἀνεσκεύασται, ἤαυς ὕοθη οαγτίοα ο[} ας ρίιηάον. 

ἠδύναντο, Αἰί. ἔοΥ ἐδύναντο : ἃ5 ἤμελλον ἴογ ἔμελλον. 

ἄνευ γὰρ τούτου : οι. 1]. Τ. 160. 

ἀλλὰ πάσασθαι ἄνωχθι θοῇς ἐπὶ νηυσὶν ᾿Αχαιοὺς 
σίτου καὶ οἴνοιο᾽ τὸ γὰρ μένος ἐστὶ καὶ ἀλκή. 

πολλὴ τῆς ὁδοῦ, σγοαέ ρατγέ 0 1Π6 τυαψ: ἴῃ 6 βυῤθδίαπεινο 15 οἴζθβη οοῃ- 

βἰάογθὰ δ5 ἃ ΨΠ0]6, δῃὰ (μ6 δα]θοῦνθ δ5 ἴῃ6 ραγΐ; δηᾶὰ {Π6ὴ {πὸ 
βιιθβίδηεινα 15 ρὰΐ ἴῃ {Π6 ρϑη., 1πΠ6 δα]. πανίηρ [πΠ6 ρϑηαθυ οἵ (6 
βιθβίδηζινα : Το. ἱ. 2. τῆς γῆς ἡ ἀρίστη. 

διαρκέσει, 56. ὃ οἶνος, εὐἱϊὶ ἐέ οιιῇῖοο. 

οὐ πολὺ μεταβαλοῦμεν, τὐ6 5)αἰΐ πιακο πὸ υἱοϊοηέ οΠαηρο. 

οὐδὲν μ. ἔχ. ἡ ψ. ἀναπ., ἐ]ι6 δοιιῖ εὐὐϊΐ ἐαμθ ἐΐδ γϑϑὲ εὐἱέμοιέ ϑοΐηρ αὐ αἰΐ 

ἐμ τὐοΥ86, ευὐἱέϊοιέ διιδέαϊηΐησ αν ἱποομυθηθη6. 

ἔπειτα δὲ καὶ (τι) τοῦ μετὰ δ. (οἴνου) ἀφ. χρὴ, τ06 πιιιδέ αἰἱημνδγὐδ]) ἃ 
{ὐέέϊο ἤγοτι ἐδ6 αἰϊουυαηοο αίοΥ αΐπηθν. 

ἕως ἂν λ. ὑ. γεν., ἐδ τὐὸ μαυθς ἐπιρεγοορέϊ δῖ δόσοηια ἐὐαΐθγ-ἀγΉ ΠΟΥ58. 

Ρ. 32.---κατὰ μικρὸν, ὃψ [ἐέέϊο απαὰ ἰὐέέϊο. 
εἰς ὃ δεῖ-- ἀφικνεῖσθαι, ἴηι ἑπυϊέαξίοη 4 εὐιοηλ τ06 οτἰρ]ιέ ὃῳ ργουϊοιιοὶῳ 

αοοιιδέοπιΐπρ οἰγϑδοῖυος ἐο γθαοῖ, ἐΠι6 οὐγεοέ ἔπ υἱθιυ : ἸἸΓΟΥΑΙΪΥ, ἐο αγγίυθ αὐ 

ἐπμαΐξ ἐο εὐ]ιλο, ἐξ 8. ἩΘΟΟ55αΥ Ὁ ἰ0 ΟΟΠΊ6. 

καὶ τὸ τῶν στρωμάτων --- καταδαπανᾶτε, απα ἩλΟΥΘΟΥΘΥ Θαροπα ποι 
πθοροδαγὶο5 {Π6 ἡποιπιῦγαποθ 9 οουογίοίς : ἴ. 6. ΘΧΡΕομα ὌΡΟῚ {Ππ6 ΓΟΥΤΔΘΓ 
ψΠδῦ γου 876 δοσιβίομηθα ἴο [ἀν 15} Οἡ {Π|6 ]α(ίοΥ. 

πολλὰ ---ἐπικουρεῖ, ἐὲ 15 ο[ φξγθαΐ 5ογυῖοο. 
ἐπὶ σῖτον---ἀρκεῖ, ον ἐΐι656 δοίϊ, σίυθ απ ἀρροέϊέε ἐο ὕοοά ἀπά αγὰ πιοϑὲ 

βαἰλεζγίηρ : ΟΥ̓ Δοοογάϊηρ' ἴο ΟἴΠ6Υ5, Κ66} ἔΐι6 ἰοηρο5έ. 
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ὅταν δ᾽ ἐκβ. εἰς ἀκέραια, 50. χωρία, απιὰ τυ]ιθη τυ σοέ οἱ ἐπίο ραγίς {]ιαΐ 
αΥγ6 ζγεο ἤγοηι ἀουαδέαξϊοη. 

περίζυγα, 5ιμρογηπἸΥαΥῳ δίγαρϑ.: ἃ ἀοιθεα] γοδαΐηρ. 

πολλὰ ἀν. καὶ τὰ ἀπαγ. εἶναι, ἐ]ιθγ6 ηιιιδέ ὃ6 πιαπῃ ἐϊυῖηρ 5 ἐϊιαὲ εὐἱϊϊ ὐθαν' οἱιέ. 

Ρ, 88.---κιτὰ τὸ νωτοφόρον, 50. ζῶον, ἐο ουογῃ δθαδέ 4 διιγάρη. 
οὐ γὰρ δεῖ παριέναι (τι) τούτων ὅτου (οὗτινος) ἄν τις δέηται, ξογ ἐξ ἴς 

ποΐ γίρμε ἐο ρα88 οὐδ απῳ 4 ἐδι656 ἐϊιῖη 5 εὐ]ιῖοῖι οπ6 πιαῷ τοηιῖγο. 

(καθ᾽) ἃ δ᾽ ἐπίστανται, τῷ βουλ. (ἕνεκα) μισθοῦ ὑπ. ἐν τῷ τεταγ. (χωρίῳ) 

ἔσονται, διιέ ἀοοογαϊηρ ἐο ἐ]ιοῖγ᾽ δουθγαῖ ργηζοδδίοηβ, βδογυΐηρ ζογ Πῖγο απ ὁπ6 

ἐμαξ εὐΐ5}.65 (ἴο ΘἸΆΡ]ΟΥ {Π6τη), ἔθου 5]αἱὶ οοοιρῳ α ρίασο αεϑὶρσηρα ἐο ἐΐιθπι. 

τῶν μὲν προ. ἣμ. τὰ ἐπιτ. ἔχ.---ἁλίσκηται, ἀπιγίηρ ἐἶι6 (ἐιυοπέμ}) ἄαν5 
»τουϊοιιδῖῳ αοέογηιίποα ξοὸγ παυΐηρ α ϑιρρίῳ οὗ ποορϑϑαγῖος, ἡ ἢδ δμοιμίά δὲ 

ἀοίοοίοα ἔπ 5οἰΠηρ ἀπ ἐμίηρ. 

Ύν. καὶ ἐγγυητὰς ἢ μὴν πορ., υοιοίθγ5 απ διιγοἐΐθ5 [07 Πι)ὴδ τοαϊϊῳ 7οἷπιῖηρ 
ἔλθ αγηῖῳ : ἢ μὴν 15. σΘΏΘΥΔΙ]Υ πι864 ἴῃ {Π6 οᾶ86 οἵ Δββθυβυδί 8, οδίΠ5, ΟΥ 
Ῥγοίαθβίδίοη8 : 566 ἢ. 29, 86. 

Ρ, 84.---πρὸς ἐμὲ π. συμβάλλετε, 50. ἑαυτοὺς, αἰΐ σοΉ 67 εὐἱέῃ πιο. 

ὃς ἐπιχώριος ἣν αὐτοῖς, εὐἸιο, τὐὰ5 ἐδι6 οοδέμηιθ 96 ̓ ς σομηίγ ψπιθΉ, [ἢ 6 
ΘῈ ΒΙΔΉ5. 

ἐνδύεσθαι, γαϊά. ἐο ρμέ ὑπ οπθ᾽ 3-ϑοῖ[: ἐνδύειν, αοῖ. ἐο ρει οπὺ ἀπο : 
τῆ θ6]ον : παῦτα λέγουσα ἅμα ἐνέδυε τὰ ὅπλα, νὶΖ. ὁπ ΑὈτδααῖδΔ5. 

προσφ. αὐτῷ ἢ ΤΠ. χρυσοῦν, 50. θώρακα. 

στολιδωτὸν (κατὰ) τὰ κάτω, ἐδϊιαΐ ᾿πηρ ἴῃ βοϊἀ5 αὐ ἐΐι6 ϑοέξοηι. 

Ρ, 86.---σὺ δήπου---ἐποιήσω; Παυθ ψοῖ ἐΐθη γραϊΐψ παά ἐπὶ αὐτποαν 

πιαάθ ζογ πιὸ ὃψ οιἐίϊηρ ῳρ ψοι οἵυη οΥ̓παπιθηΐ ἢ ΤῊΘ τ]ὰ ]6 νοΐοα οἴϊθη 
ΘΧΡΥΘΒΒ65 8 Δοίίοη ΜΟΙ (αΚ65 Ῥ]αθ6 δ {Π6 σοιητηδηᾶ ΟΥ̓ Μ]Βἢ οἵ 
ΔΠΟΙΠΘΥ : {Ππ|5 διδάσκειν, ἐο ἐφαο]ι, διδάσκεσθαι, ἐο σαιι86 ἐο ὃ6 ἑαιιρ]έ. 

οὔκουν (συγκόψασα) τόν γε πλ. ἄξ. (κόσμον), ποὲ Ποιυθυθῦ αὐ ἀπῇ ταίΐο 
(γε) ἐπαέ εὐιῖοῖ, ὃς ἐδ πιοδὲ ναϊιαῦϊο. 

ἅτε καὶ τῆς φ. ὕπ., Ἰηαδηιιιο, α5 16 Παὰ αἴδο παΐιγαϊῃ α ἤη6 ρογϑβοη. 

εἴ τις καὶ ἄλλη : “εἰ διὰ εἴπερ ἅΥ6 οἴϊζθιῃ θὰ νυ] τις δὰ τις ἄλλος 
ἴῃ ῬΑΥΘη Πο[164] ῬΥΟΡοβιτ10η8, ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ (0 56} {παῤ βοιηθίμίπρ' ὈΘΙΟΠρΡΒ 
ἴῃ 8 ΘΒΡΘοΪα] ἀθρυθθ ἴο ἃ Ῥϑύβοη οὐ (Πΐηρ' παιηθᾶ ἴῃ {π6 ῥυϊποῖραὶ 
Ῥγοροβί(οη, δηὰ ἐπι ἤᾶνθ ΨΘΥῪ τηιο (Π6 οῇἴδοί οἵ ἃ βιιρουαῦνϑ. 

Ἡετοά, ἱχ, 27. ἡμῖν ἐστὶ πολλά τε καὶ εὖ ἔχοντα, εἰ τέοισι καὶ ἄλλοισι 
Ἑλλήνων, ἱ. 6. ἡμῖν μάλιστα ἔστι, δῖα. ΒΌΡἢ. Τύδοῃ. 7. νυμφείων ὄκνον 

“Λλγιστον ἔσχον, εἴ τις Αἰτωλὶς γυνή. Ῥ]αίο, ΡΙιερᾶ. Ρ. ὅϑ8. εἴπερ τις 

πώποτε καὶ ἄλλο-.""---Μαί. Τὰ ἴμ6 Ὀορὶπηϊπρ' οὗ [π6 βεπίθηοθ ὅτι μὲν 

18 τοἀπηδδηΐ, γε δι ρῃδίϊο. 
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τούτων, 56. γυναικῶν, οἵ (118. ο᾽α55 οἵ ἔδηη8165. 
οὕτως ἔχουσα πρός σε, αἰϊ)ιοιια]ι. 1 οηἰογέαϊη διροῖι Κοοϊΐπισ5 ἐοιυαγα5 ψοιι. 
ἐπομνύω σοι (πρὸ5) τὴν ἐ. καὶ σ. φ., 1 διυθαν ἐο ψοῖς ὃψ ὁμγ πιμέμαὶ 

αἴεοέϊοη. 

ἢ μὴν ἐγὼ β. ἂν----γῆν ἐπ., ἐλιαξ 10 τυοιιϊὰ οογίαϊμῖϊῃ ῬγΟΟΥ ἐο δ6 δετγὶοα 
τὐὐ ψοι, παυΐηρ ργουθὰ ψοιιγϑοιῇ α ὄγαυο πιαθ. “1 τῃ6 ἰηῆη. Πᾶθ ἃ 
ΒΘ] οὐ οὗἉ 115 Οὐ, 1{ 15 Ραᾳΐ ἴῃ {Π6 δοοβ. 1, Πονθνϑὺ, (15 15 [Π6 58 1Π16 

ΙΓ 1Π6 Βα] θοῦ οἵ [Π6 ργβοθαϊηρ' Ππἰΐθ νου, ΤΠ θη 10 15 ομαϊεθα ἢ {Π6 
1πηῆπ., Θχοθρῦ 6 Δ ΘΙΏΡ 8515 15 Ἰαϊἃ ἀροη ἴζ; ἴῃ ΜΜΏ]1Ο] οα56 1ὑ 15 4150 

ἴῃ {Π6 ποιηϊπαῖϊνο : Ἡργχοά. υἱῖ. 186. Ξέρξης οὐκ ἔφη ὁμοῖος ἔσεσθαι 
Λακεδαιμονίοισι" κείνους μὲν γὰρ συγχέαι τὰ πάντων ἀνθρώπων νόμιμα, 
αὐτὸς δὲ ταῦτα οὐ ποιήσειν." ---[ΜΜαξί!. Οὐ ἢ μὴν ἴῃ ἀδβθνθγαίίΐοηβ, 566 

Ρ. 29, 88. 

γῆν ἐπιέσασθαι, Ἰἰΐογ 411, ἐο οἷοί, οπθ᾽ 5- 561 Γ τὐλέϊι φαγί, 1. 6. ἴο 6 
Βατὶρά : ἔτ. ἐπιέννυμι : ἴῃ [ἢ6 σομῃμροσπαᾶβ οὗ ἕννυμι [Π6 ῬΥΘΡΟΒΙΓΟη5. ἀο 
πού 6114 6 {Π6 νονεὶ. 

καὶ σὲ τῶν κ. καὶ ἐμ. ἠξίωκα, ἐο ἐδιαὲ ἀοργοθ παυθ 7 αἰισαψ8 οοποίαογοα 

δοέϊι ψοῖι απο πιψδοὶ7 ἐὐογέθῳ 96 ἐΐιθ ποδίοοδέ ἀθθάς : {πᾶΐ 15, {πὶ {Π6 τηοβίὲ 

ΒοΠουΓΔὉ]6 οοηάιπιοῦ 15 ΔΙΟὴ6 ΟΣ οὗ ΟΥ̓ ΒΘΟοΙΏΪ Πρ ΟἿ ΟΠ ΔΥδοίαΥ8. 

ὡς ἐλ. ἐν ἀτ. ὀνόματι, αρραγοηπέϊῳ ζγΓ66 τὐάθν α αϊδμοηποιιγαῦϊο ἐϊέϊο, τη δὶ 

οὗ τηϊβίγ 688. 
ἀγασθεὶς τ. λ., πμαυΐηρ ϑοθη δέγιοῖς εὐἱέϊι, δοΐηρ ϑεγργίδοά αὐ ἤΘΥ τὐογάϑ : 

“1η6 ἀδί. 15. ρας 1 ΤΩΔΗΥ͂ ῬΑΒΒΙν65 Δ πα Πδαΐουβ, ΠΕΥΘ Ὁ ΘΧΡΓΘΕΒ65 
[Π6 οαιι56, οσοαβίοη, οὐ ομ]ϑθού οἵ ἴπ6 δοίϊοη. Τπαο. ᾿ν. 8ὅ. θαυμάζω τῇ 

ἀποκλείσει μου τῶν πυλῶν. ---ΟἸΜαΐέῃ. 

Ρ. 86.---οὐκ ἔχουσα---πῶς, μαυΐηρ πο πεθαη5 ὃῳ τυπέο]ι. 
ἔτι οὖσιν ἀμφὶ τὰ ἱερὰ, τὐμῖϊο οἐ|1 οοοιρέθα αϑοιέ ἐ]|6 βαογίῇοθδ. 
ὥσπερ εἶχεν ἕστ.; δἰαπαϊηρ 7ιι5ὲ α8 ἢ6 «ὐαϑ. 
ἀπαρξάμενος, Παυΐηρ ρογ ογπιθα ἐΐι6 ργεοϊηιέπαγῃ δοΥΘπιοηῖθ8 : 1. 6. ὈΥ 

τπγονίηρ' ἃ ρογίίοη οἵ ἑοοά ἱπίο {π6 ἢγβ ἴπ ΒΟΠΟῸΣ οὗ βοπηθ ἀθὶέγν. [π 
ΒϑοΥῆοοβ, [Π6 ἀπαρχαὶ ΜΕΥ (Π6 ἰυξί5 οἵ Παῖγ οὐ τΠ6 ἔογθῃβαάβ οἵ 

Ψ]ΟΓΙΠΊ5. 
μετεδίδου ἀεὶ τῷ μ. δ., απὰ αἰδοίγἐδιίοα διιοοθδϑιυοίῳ ἐο ῖπι ἐπαΐ πιοδέ 

περάοά τέ. 
καὶ τοὺς ἀμφ᾽ αὑτὸν ἐκ., 56. ἀναβαίνειν. 
τοῖς αὐτοῖς Κ. ὅπλοις, εὐἱέϊι ἐἶ)6 δατιθ αΥ̓ΠΙΟΊ7 ὧ8 ΟὝΤΊι8. 

διέφερον, ἃ ΠΘυΐΟΙ Ρ] ΓΑ] 15 ΡΈΠΘΓΔΙΥ δοσοπηρδηϊθα ὈΥ͂ ἃ γ61}5 5ἴπ- 

ΘΌΪΑΥ : [Π6 ὈΥδβθηῦ ρᾶββαρῈ 15 Δἢ Θχοθρί!οη. 

Ῥ. 37.-τ--ἀνατεταμένος, ἴγ. ἀνατείνω, ευἱέ], οαἰοπαθά τυΐηβ58. 
ἐν τῷ καταφανεῖ ἀλλήλοις ἐγ.» τ0676 ἔπι εἰρ)ιεέ οὗ εαο]; οἱδιοτ. 
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ἔγνωσαν---ὑπερφαλαγγοῦντες, ἴοΟΥ ἑαυτοὺς ὑπερφαλαγγεῖν, ἐΐ6 Θηθηιῳ 
ἄποιυ ἐμαΐ ἐΐπομ οοπείἀογαὀῖῳ ουοτ απο ἐϊιθηι ὁπ Θαοῖι δά. 

ὁπότε προσβλ.---εἶπεν ἂν, τυΠθηθῦοῦ ἢ6 ἰοοϊθά,---6 τὐοιϊά δαῳ : ἂν πῖῖῃ 
1π6 ᾿παϊοδίϊνθ, ΡΥ ο]ΑΥ]ν οἵ {π6 ᾿τηρουΐθος ἀπα δουϊβί, οὔζθηῃ βχρυθββεβ 
[Π|6 τϑρϑί 0 οὗ Δη δοίίοη ἀμ. σουίαϊη οἰ γΟχβίθη 68. 

ἐν ἄλλοις ἂν ἔλεξεν, ἢ τὐοιιϊὰ δα ἐο οἰΐιογδ : ἐν 15 οἴζθη δαυϊνα]θηΐ ἴο 
[Π|6 Τιδΐ, ἀριια, οογαηι : ΤΠΘΥΘ ΤαΔΥ θ6 δῃ 6]110515 οἵ {πὸ ραγί. ὥν. 

τὸ ἀπὸ τοῦδε, ποηποοζογέϊι. 

Ῥ, 88.---καλὰ ἀκούειν, ἐο ἀοηιιῖγα τοποιυη: Ἰἰΐογ}]γ, ἐο ἤθαν ποῦῖο 

ἐ)ῖηρς οὗ οπο᾿ 5- δε. 
ἐλευθέροις εἶναι: [Π6 ἀδί. τοῖς νικῶσι πανίηρ ργεοθάθα, {π6 ἀδί. 

ἐλευθέροις ἴ0]]ονγ5 εἶναι : ἃ5 ἴῃ 1,8{. Ἰοοέ ἐἰ]5 6556 ὑθαξΐδ. 
τἀναντία τούτων, 50. ἄθλα πρόκειται. 

ἑκὼν εἶναι, ευλιϊησῖῳ : εἶναι ἴῃ {Π15 ῬΏγΑΒΘ 15 γϑάππαάδηϊ, ΟΥΓ ἸΠΔΥ 6 
ΧΡ] δἰ ηδα ΡΥ ΒΡ γἱηρ' ὥστε. 

προσήσομαι, ἔν. προσίεμαι, ἐο αὐἀηιὶέ, αἴΐοιυ, οοιιπἐθηαποθ. 

οἵαν ἣμ. ἄγουσι, ευ]ιαΐ δογέ ΚΓ α ἀαψ {πο ρα55, 1. 6. ψιμαῦ 15 Π6 ῥσο- 

4016 ἴβϑιι6 οἵ {Π6 ἀδγυ. 
ἄνω πορ., ἴο τη γῸ ἢ} ἴῃ δάνδησα. 
αὐτοῦ ἐν χ. στραφῆναι, ἐο ευ]ιοοῖ γοιηα ἴηι ἐϊιοῖγ ργοδοηέ ροδίξζοῃ. 

Ρ. 839.---ὗὑπὸ τοῦ τὸ μ. ὀκνεῖν, ζγοηι ἐΠιοῖγ ἀρργο]ιθηιδίοη οΥ ἐν δϑιι6 οὗ ἐπε 
σοπιϑαέ. 

ὁμόσε---συνεμ., σαη16 ἐο οἴοδο οοπιϑαΐ. 

πολὺ ἐπλεονέκτει, 6 ραϊηθοα α ργοαέ αἀυαηέαρο. 

ἐς πάνυ πολλοῦ, ἤγοπι α συογῳ οοηοϊἀθγαῦίο ἀἰδέαποθ. 

τοιαῦτα πάσχουσιν, αγὸ ἔδιιι5 αἰοοίθά. 
ἐνίει, 50. ἑαυτον, τ. 4. ἐνέβαλλε, λ6 τγιιδ]θα οῃ : ἱταροτί, ἔτ, ἐνίημι. 
τὰ μὲν ἅρματα, 50. τῶν πολεμίων, ἐΐ6 οἸιαγῖοίς (Ορροββα ἴο {Πθ1ὴ) αἕέ 

ὁη06 ὁπαθαυοιγεα ἐο ηιαΐο ἐμοῦ Θδοαρθ, 8δοηι6 ᾿αυΐηρ ἑαϊοη τρρ ἐπιοῖγ ἸὐαΥΥΊο 78, 

οἶδιονς παυΐηρ ἴθ τἰθηὶ δο]ιῖηα : ἃ ΟΠαΥϊοί γγὰ5 ΘΘΠΘΓΑΙΠΥ τηουηίοα Ὀν [Π6 
παραβάτης, ΜΠ056 ῬΥΟΝΙΏΟΘ ψγὰ5 ἰο ἤρῃΐ, δηα {Π6 ἡνίοχος, πὸ ἄγον: 

οι. 1]. Ψ. 182. "Αν δ᾽ ἔβαν ἐν δίφροισι παραιβάται, ἡνίοχοί τε. 

Ρ, 40.---ἐδήλωσεν, 55. τὸ πρᾶγμα : ἴπ ἐιῖς ἱπδέαποθ Φϑρθοϊαϊῳ ἐἾι6 ζαοί 

δ]ιοιυοά ἐἐδοῖ[, δοσαηιο πιαπίξοσέ : ἐδήλωσεν, 50. ἑαυτὸ, ἴοΥ δῆλον ἦν. 

ἐξέκλιναν κατὰ τὰ φ. ἅ., φιιλέίοι {Πιοῖγ" στγοιιιά ἐπ ἐπι6 αϊγοοίζοπ οΓ 16 

ο)ιαγῖοία ἐπαξ τὐογο Ποοίηρ. 

ἧ μὲν ἐνέβαλον, ἴηι ἐδ6 8ροέ τὐλι0γ8 ἐδιον πα ἐπιοῖγ οἰαγρο. 
ἅτε οὐ δ. διαχ. τ. Αἰγ.---αὐτῶν, ἑπαδπιιοῖ, α5 {Πιοῳ τυθγὸ ποὲ αὖθ ἐο ἔοτοο 
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ἐἠιοῖν τὐαψ ἐλγοισὶ ἐα Ἐβῳρέϊαηβ, ἐμγοι] ἐ]ιοῖν Κοορίης ἐδιοὶγ ργοιγιά οη 

δοΐδι 565. 

κατηλόων, ἴτ. καταλοάω, ἐΐιο ογιι5]6α. 
ἐωσμένους, ἴτ. ὠθέω, ἐο τερεϊ. 
ἐστρ. ἐν ταῖς πλ., ζαοσοά τοιπα ἔῃ {716 ηιϊάδὲ οἵ, ἴ. 6. εὐ]ιῖϊο οαροδοα ἐο ἐΐιο 

δίοιυδ. 

Ρ, 41.---τὅσου ἄξιον εἴη, ο[ ευ]ιαξ ναι ἐξ τυαδ, ἐμαΐ α σοτιπιαπάον δΠοιϊά 

δο ἰουθα. 

μεστὸν τὸ πεδίον, κ- τ. Δ. ΟὈΙΏΡΑΥΟ 4 ]]υδβί, Β. δὰρ. Τοπῖααθ Ποβίθϑ 
Ἶᾶτὰ ἀπάϊᾳιθ ἔπξὶ τἀπὶ βρθοϊδου] μη ΠΟΡΥΪΌ1]16. ἴῃ σδυα δ Ῥαίθ ΡΒ : 
564], ἔαρ 6 : οοοϊαϊ, ΘαρΡῚ : δαὶ αἴαιιθ νἱΓἹ ΔΠ]οῦ, ὅθ. Βούῃ Ῥαββᾶρ885 
ΔΥΘ ΥΘΙΏΔΥΚΑΌ]Θ ἴῸΥ {16 ἤρυγο οὗ τηθίουϊς ἰθυτηθα αοψπάθίοῃ, 1. 6. {6 

ΟΠ ΞβΊοὴ. οἵ σοη] αποίϊοηβ ἴῃ δηϊτηδίθα ἀθβου (108. 

μένον δὲ, 5ο. ἄλλο τι (μέρος) τῶν πολεμίων. 

Ρ. 42.---τοὐντεῦθεν, ἔπ ἐδ πραΐ ρίαρο. 

τί καὶ καλὸν---σωθ. ; ν 1 Ἰπ οΥΥορ ίοη5, καὶ ἔΓΘαΙΘΠΕΥ σΟΉνοΥ5. 1Π6 
Ἰάθα οὗ ἀουδί ΟΥ ὑποουίαϊμίν ἴῃ Αὐΐο υιίοῦβ: τὐπαξ οαπ τὐ6 ροϑϑὶδὶψ 

ἀο ἐϊιαΐ ἐ6 ποποιιγαῦίο ἐο δαὺθ οἱ ἰΐυθ5 ἢ 

ἐξὸν ἀπολέσαι, ευ]ιθη. ἐξ ἐδ ἵπι ἐ]ιοῖγ ροῖυοῦ ἐο ἡἀδϑίγου ψοῖι. 
τί----κ,ρῆσθαι; ἐπ ευπαΐ ἐὐαν εὐ ψοῖι ἐμῖηϊε ἐὲ βέξίηρ ἐο ἐγοαΐ ει ἢ 

τὺ---συστρ. ἀφελεῖν σφ., ἰο Θαθηιρέ ἐϊιθηι ἤγοηι ἑαϊῖηρ ραγέ ἔπ ἐ}ι6 τὐαγ. 

τούτῳ γὰρ μ. γιγν. ἔφασαν, ξοτ' οη ἐ]υῖ8 ροΐηξ αἴοπθ ἐϊμοῳ δαϊά ἐμαΐ ἐπεὶ 

γοϑβοϊμέϊοη τὐας χοᾶ : Ὀοΐμ {ΠπΠ6 γϑδάϊηρ, Πονγανοῦ, ἀπά {Π6 β5θηβ8 οἵ 118 
οἴδαβα ἀύα ἀοπθεία]. 

τῷ ἀεὶ βασιλεύοντι, ἐο {6 τοϊρηΐηρ πιοπαγοῖ : ἀεὶ νὴ] ἃ ῬΑΙΈΟΙρΡ]ς 

ἸΠΊΡ]165 ὉΠΙΠΙΘΥΥρίθα βσοθββίοη: 850 ἴῃ Ὁ. ὅθ. παρὰ τῷ ἀεὶ ὄντι 

βασιλεῖ. 

Ρ. 48.--ωτὴν δὲ γ. λέγουσιν ὡς κάθηται, ἴογΥ λέγ. ὡς ἡ γυνὴ κάθηται. 

ἐπαίσατο τὸν μηρὸν, δι δΔοίΐοη ΘΧΡΥΈΒΒΙνΘ οὗ ρυἹοῖ; ἰο νοι τοίου- 
ΘΏ665 ΟΟΟῸΥ [ἢ {Π6 ΒοΥΙΡίΌΥΘ5 : 566 Φογειη. χχχὶ. 19. ἘΖΟΚ, χχὶ. 12. 4150 
σοι. 1]. Μ. 162. Δή ῥα τότ᾽ ᾧμωξέν τε καὶ ὦ πεπλήγετο μηρώ. 

ἐπὶ τὸ πάθος, ἰο {76 506η6 οΓ ει )ετίηρ. 
ὦ ἀγ. καὶ π. ψυχὴ,--- ἀπολιπὼν, ἴογ ἀπολιποῦσα, [6 ἀργαειηθηΐ Βδἰ Πρ’ 

ΜΠ 1Π6 σοηάοΥ 1} ]16α ἴῃ {Π6 βαρ δίδηξινο : 85 φίλε τέκνον, οἵ Ἡβδοΐου, 
Ηομι. 1]. Χ. 84.- Επιν, ΤρῊ. Τ. 844. ὦ κρεῖσσον ἢ λόγοισιν εὐτυχῶν ἐμοῦ 
Ψυχὴ, τί φῶ; 

Ρ, 44.---καὶ τἀλλα---ἔχει, ἐΐ6 τοϑὲ (οἵ ὨΪ8 θοαγ) αἷδο ἧς ἔπ ἐδ βαπιδ 
Ἄοοπαϊέϊοη. 
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συστήσω (σέ τινι), ευἱϊϊ ρῖυο ψοῖι ἴηι οἤαγρο ἐο δοηιθ ὁη6 ὐἶο, δα. 
οὐ μή σε κρύψω, 1 ευἱϊὲ ποὲ οοποραὶ ἤγοτι ψοι: κρύπτω, 85 οοἴο, 15 

[0] ονγθὰ ὈΥ ἔντο δοουβδίν 8. 

οἵου ἀνδρὸς στ.» ἴον ὅτι τοιούτου ἃ. στ.» δθοαιι86 51,6 μα δοθη ἀοργίυοα 

4 ϑμοῖ; α μιιδϑαηά. 
ἐκάθητο, Ἰτιροτῇ, οὗ κάθημαι : 80 καθεύδω τηᾶῖκα5 ἐκάθευδον, καθέζομαι, 

ἐκαθεζόμην. 

Ρ͵ 45.---καὶ νῦν : ΗπυτςΟΏ5Οη. ῬΥΌΡΟΒΕ5 καὶ μὴν, ἴῃ σομβθαιθησα οὗ 
μέχρι τοῦ νῦν [Ο]]ονηρ. 

Σύρια γράμματα, ἵπ ϑψγίαη οπαγαοίογ5. 
ἐπιγ. (τὰ ὀνόματα) σκηπτούχων, απὰ ἐϊαὲ ἐθοψ αγὸ ἱπδογέδοα υἱέϊ, ἐΐε 

παηῖ65 ο ἐδι686 οβίοογ5, 12. ἴῃ 6 θα μ ΟΠ 8. 

ἐπικαιρίοις, {6 ηῇίοοτδ : 566 Ὁ. 14. 
τείχη οὕτως ἰσχ. καὶ ὕψ. : 566 {16 ἀφοβουρίίοη οὗ {Π15 οἱἵν 1ῃ Φ6τα- 

τηΐδῃ, 11. ὅ8, δὅ8. 

Ῥ. 406.--αιαὶ βάθος γ᾽ ὡς οὐδ᾽ ἂν δύο ἄνδρες, κ. τ. λ.,) απὰ α ἀορέϊι ἐοο 50 
ἐμαΐ ποΐ ουθη ἔιυο πιθη, ὅτα. 

διαμετρησαμένους---τάφρον, διέ ἐξ ἐδ ἩΘΟΟ55αΥ ἐϊιαὲ τὐο, ἯΣν μαὰ ἐπε 

»ογέϊοη πιθαδμγοα οἱέ ξογ Θαοΐ, ὁ τι5, ευἱέϊι αἰξ ἀοϑραίοϊι 5]οιιϊα ἀὴρ α ἐγθηποῖι, ὅτο. 
Οἱ {15 ἴογτοθ οὗ {π6 τη α]6 νοΐοθ, 5686 Ὁ. 8ὅ. 

ὅπω----δέῃ : {π15 Ογτὰβ βίαϊοα ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ ἴο ΘΟΠ068] 15 Υγ68] ἀ65ίρη, {πε 

ἀγαϊηϊηρ' οὗ {Π6 ΥἹΟΥ͂. 
ἀπολιπὼν ὅσον τ. μ.» ΒΌΡΡΙΥ τοσοῦτον διάστημα ὅσον ἱκανὸν ἣν, παυΐηρ 

ἰοῈ ἤγοηι ἐπ τῆνον αϑ πιμοῖ ϑραοθ αϑ τὐα5 βιιΠἸοϊθηέ ξοΥ ἰαγρο ἐμιγγοίς. 

ἔνθεν καὶ ἔνθεν τοῦ τ.» οη Θυθτῳ 5:46 οἱ ἐΐ6 εὐαῖϊ : 1Π6 οἷτγ οἵ ΒΑΡ ]οα 
γγὰ5 ὈᾺ1Π ᾿ῃ ἃ αυδα γα Πρ] ΑΥ [ΌΥΤΏ. 

εἰσὶ---πεφυκότες, ἴοΥ πεφύκασι, [ογ ἔποψ σγοιυ ὀυέῃ ἐο ἃ βγθαΐίον ἰοηρίι 
ἐἠαη ἐδ : ἸἸΊΟΥΔ]]γ, ον θη συθδίου [8 80 ργϑϑί. 

καὶ γὰρ δὴ, απα δοδάθ5, γέ πΊΟΥΘ : ἴὴ6 τ1ι88 οἵ καὶ γὰρ δὴ 15 6]1]ρ{108] : 
απά (ἴον τλᾶκα τ56 οὔ {Π6 1}, (ογ ἔπ ἐγιέ!,, ὅζο. 

τὸ στρ. κατ. (εἰς) δώδεκα μέρη, αἀϊυϊάφα "5 αγηιῃ (ἸΠ10)) ἐτυοεῖυο ρογέϊοης : 
νοΥ5 οἵ αἰνιἀ!ηρ' ἀγα οὐζθη (8 οοηβίγσαοϊοα τ] 4. ἀουθ]6 δοοι. : 

Ἡεγοά, νἱῖ. 121. τρεῖς μοίρας ὁ Ἐέρξης δασάμενος πάντα τὸν πεζὸν στρατόν. 
ὡς---φυλάξον, α5 1 θαοῖ; ραγέ τὐέγα ἐο Κοθρ ριαγά ἀμγῖηρ οπθ πιοηέϊι οὗ 

ἐδ ψθαγ. ““ΤῊΘ Ῥδγίοῖρ]6 ἤαῦ. α0ἢ ὡς 15 ΡὰΓ ΔΙΓΟΥ νΘΥῸ5 οὗ 411 Κι η45 ἴο 
τ Δ ὶς δὴ ᾿η θητοη.᾽ --ἸΜαέε]. 

ἐννοούμενοι εἰ---- φυλάξοιεν : εἰ Δἰζεο γ" σογίδ πη νου 5. (ρυ ]οᾺ] αν θαυ- 
μάζω), πὰ ἴῃ ῬγΟροβιτοη5. θχρυθβδῖνθ οἵ ἀοιθὲ δηᾶὰ υὑποουίαϊμίν, ἰδ 

[γθα θηε]ν Θααϊνα]θηΐ ἴο ὅτι : ἐμέηῖηρ εὐἱέϊι ἐϊοπιδοῖυος ἐμαὶ Ῥηγηῃρίαπς, δα. 
0676 ο τυαΐοὶι ἐθηι. 

σ 
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Ρ. 47.---ὯΣδορτήν : 566 π6 Βοοῖκ οὔ Πδηῖεὶ]. οἷ. ν. 
τὸ τοῦ π. οὕτως ἐπορσύνετο, ευ]ιου ἐδι6 (χηαίίο γ) οὗ ἐδ τῖυον ὐα5 ἐῆωδ 

αγταηροά. 

εἰς δύο ἄγοντας, ἐ)ιαΐ ἐιοψ ἰρααϊηρ ἐ]ιοῖν ἐδιοιιδαπὰ ὃψ ἕτυοδ, ἐιυο 66}. 
ἧπερ πρ. τεταγμ., αγγαηροα ας δείογο. 
πρὸς ἑαυτοῖς, ἵπ αὐαϊέζοηι ἐο ἐδιθηιδοῖυθ8. 

καθεύδουσι, μεθύουσι : σοτηρᾶγο [Π6 ψογάβ οἵ δουθιιῖδῃ, 11. 89, δ7. 

ἀχρεῖοι----ἐκπ. : ΘΟΙΏΡΑΥΘ ᾿5δϊδῃ, ΧΙ. 7, 8; χχὶ. 2, 8; δογθῃ. ]. 8ὅ, 

86, 81, 48; 11. 80. 
τοῦτο μ. θαῤῥεῖτε, ευἱέϊι τεραγα ἐο ἐιδ ὃ6 φηέγοῖῳ αὐ 6αδ6, ἕαϊ6 σομγαρθ. 

Ρ. 48.---ἀσφ. ὑπεκκ. κεχρισμέναι, δηιοαγο οὐθῦ' εὐἱέϊ, δὲέμωμπιοη,, «υ]ιδοῖι 
ϑογῦθ5 αϑ [μοὶ ἐο ἐ]ιο ἤαηιο. 

πολλὴν μὲν δ.» πιαπῃ αὶ ἑογοἶι, ΟΥ̓ ηνοΐι ρὲπθ-ιυοοί, 
πρὸς φῶς πολὺ, δείογο α ἰαγρο το. 
τὸν βασιλέα, νὶΖ. Β6]51)822ΖΔγ, ΤΠ) 16], ν. : {Π6 ΒΑ Υ]ΟΠΪΔ ἢ ΘΙΏΡΙΓ 6 νγὰ5 

ΟΥΘΥ γον, δηα {γαηβίουγθα ἐοὸ {π6 Μίβαθβ δῃᾷὰ Ῥοϑυβίδηβ, ἴῃ βίσιοῦ σοῃ- 

[ουταϊίν νυ [Π6 ῬΥΘαΙΟΟΠ5 οἵ (Π6 ῬΥοΡΠοίβ5, Β.0. ὅϑ8, Α.Μ. 8466, 
ἐσπασμένον---ἀκνάκην, Ππαυΐηρ ἀγαιυη ἐΠ|6 8οϊπιθίαν : Ῥουΐθοῦ ρᾶββῖνε 

ῬΆΓΕΙΟΙΡΙ65 πᾶνθ ἔγΘαΌΘΗΠΥ 8 δΔΟΙγ6 56η86: (Ππ5, Ρ. 46, ἡ δὲ ἀκινάκην 

πάλαι παρεσκευασμένη : 80 Ὀ6]ον,, τετιμωρημένοι ἦσαν τὸν βασιλέα. 

Ρ. 49.---ὁ μὲν προβαλλόμενός τι, οη6 οπαραυοιιγίηρ᾽ ἐο δ]ιϊοϊά ΠιϊηιδοΓ εὐἱΐ, 
ϑοτιοίϊϊηρ. 

τοὺς δ᾽ ---ἔνδον μ., απᾶ ἐπαξ 5οη16 εὐ]ο εἰπαθγδέοοά ἐδθ ϑυγίαη ἰαπριαρο 

δ]οιϊα ργοοϊαΐηι ἐϊμαΐ ἐΐοδο ἔπ ἐΐι6 ἤοιιδ65 δ]ιοιζα γϑηναΐη, ευὐέ ἴηι. 

τοὺς δὲ τ. θ. ἐφ. τοῖς προσήκουσι, απα ρμογην θα ἐΠιοῖγ γοϊαξίυθ5 ἐο ων 
ἐμ ἀεαά. 

ἐκς τούτου δὲ, απὰ αὔέον ἐλιῖ5. 
οὕτω διένειμεν---τ. ἀρίστοις, 6 πιαᾶθ ἐΐ6 αἰδέγεδυέδοη ἐπ διμοἷν α τὐαν ας 

μα ϑῬορη ἀφογορά, ἐπα δεδὲ ἐο ἐΐο δγανοδί. 

διδάσκειν προσ. ἐκ.» ᾿6 ἀοδῖγεά (411 51.0}}) ἐο οοηι6 ῥογιυαγὰ απᾶ θαρίαΐη τέ. 

Ρ. δ0.---οἷς οἱ μ. θεοῖς εἴποιεν, ἴοΥ θεοῖς οὖς οἱ μ. εἴπ., ἐο ἐΐι6 ἀρὶξος 
τὐἤοηι ἐμ πιαρὶ παηιοά. 

ἔτι---βασιλεῖ, αγὸ ε{1| οὐδογυθά ὕψ {π6 Κῖηρ ζογῦ ἐΠ6 ἐΐηιο δοὶησ: 568 

Ρ. 42. 
ταῦτα οὖν, ἴῃ ἐΐι656 γοδρθοίς ἐΠ6Ή. 

ἢ μετὰ τῶν ἦσ. τι δοικ. : ΘΟΙΩΡΑΥ Βοἢ. 5. ο. ΤῊ. 606. Ηογ. Οά. 11]. 
2, 36. 

τὸ ὃ. ἰσχυρῶς ὁρῶν, κοορίηρ }ιιδέϊοο οαγηποδέϊῃ ἐπ υἱοιν. 
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φανερὸς εἴη---αἰδούμενος, ἴοΥ φαίνοιτο αἰδ,, ἐ ἢ6 τὐϑγὸ ἰο δἤιοιυ ἐμαὶ με 
γοϑροοέεά αἰϊ πιθη : 566 Ρ. 5]. 

τοῦτο οὕτως ἕξειν, ἐπαξ ἐϊιὶς τυοια δ ἐΐι6 οαδ6. 

μὴ γὰρ ὅτι ἄρχ.» Κ- τ. Δ.» 707 τιθΉ τοϑρθοΐ ποὲ ηιογοῖῃ ΟἼ6 ἕπῃ ροῖνογ, διιὲ 
οὐθη ἔδοδο οὶ τὐλοπι ἐμο ἀο ποΐ δίαπά ἐπ ατυθ, {[ πιογαῖὶ, πιογθ ἐμαη ἐλ ἔπι- 

γιογαὶ : αἰδέομαι 5Ἰρ.18ῆ.65 ἐο τοϑρθοὲ ἐΐ ξροϊϊηρε 9 οὐδιθγ5, ποὶ ἐο οκμέγαρσε 

ἀδοθποῳ ΟΥ̓ ΡγορΥὶθέῳ : μὴ γὰρ ὅτι 15. ἃ ῬΏΓΑΒΘ ἀδρθπάϊηρ' οὴ [Π6 6111 0515 
οὗ λέγω: μὴ γὰρ λέγω ὅτι οἱ ἄνθρωποι αἰδοῦνται ἄρχοντα, ἀλλὰ καὶ, 
Κ. Τ΄ λ. 

Ρ, 51.---ὡς τοὺς μὲν αἰδ.---φεύγοντας, ἴοΥ λέγων ΟΥ νομίζων ὅτι οἱ μὲν 
αἰδούμενοι φεύγουσι : 566 Ῥ. 18, ἢ. 

ἐπιδεικνύοι ἑαυτὸν μὴ---ἑλκόμενον, ἴῸΥ ἕλκεσθαι, τὐϑγ6 το δἤοιυ ἐϊιαὲ ἣε 

μϊηιϑοὶ  εὐας ποὲ ἀγαιυη αδἰάᾶο. 
ἀλλὰ προπουνεῖν---τῶν εὖφρ.; διιέ ἐπαξ ἢ6 τυαϑ ευἱἰϊηρ αϑουθ αἰϊ ἐπΐηρς ἰο 

ἑαθοιιγ" ἦν ἐπ ον πιέπδ ὃψ ποπομγαδία Θχογίϊοη5. 

τῷ ὄντι εἰς κάλλος ζῆν, ἴοΥ καλῶς, ἐμαΐ ἐδοῳ τὐθγ6 τϑαϊϊῳ πρδῆς 3: 

μοποιγ, κοθρῖηρ Ποποιν ἴῃ υἱοιυ. 

Ρ. 52.---τὸ ἕβδ. ἐπὶ τῆς αὗτ. ἀρχ.; [07 ἐΐι6 δουθηέ, ἐΐηιθ ἀπγΐηρ ἠδ γείρη. 
ὥσπερ εἰκὸς, α8 τὐαϑ ἰἀϊοῖψ, ἔῃ. ἐ])6 οοιγ 56 οΓ παΐμγ. 
κρείττων ἢ κατὰ ἄνθρ.» ὭλοΥ6 πια)οδέϊο ἐμαπ ἃ ᾿μιμηαη δεῖηρ. “ὙΠθὴ {Π6 

40 Δ}1} οὗ ἃ {Ππϊηρ' ΘΧΡΥ βσβϑα ὈῪ δὴ δα]θοίίναε 15 σοῃβι ἀογθα 1η 115 ρτο- 
ῬΟΓΙΟΙ ἴο ΔΠοίΠοΥ 4υΔ]1γ, δηα οομηραγθα ἴῃ ἀθουθθ ΜΙ] 10 (ΤΠ. ἴῃ 

1,αἴλη φιαηι 70 15 1564), {Π6η ἢ κατὰ ΟΥ ἢ πρὸς 15 ρυΐ δου [η6 οοτη- 

Ῥαγϑίῖνθ. ϑόρῃ. (4. Ὁ. ὅ98, τί γὰρ τὸ μεῖζον ἢ κατ᾽ ἄνθρωπον νοσεῖς ; 

τὐ0γ 86 ἐμαη πιατὶ οαπ ὕεαγ. ΤΉμπο. νἱ]. 46. ὅπλα πλέω ἢ κατὰ τοὺς νεκροὺς 

ἐλήφθη, γιογο ἐδιαπ {{ι6 πιιηιῦον 9 ἐδ6 ἀφαὰ ἰοαὰ οη6 ἰο οαροοί.᾽"---ἰΜαΐίι. ΤΊ 

ΟΡΡοβίίθ ρῇγαββ 15 ὑπὲρ ἄνθρωπον, ρ. δὅ8. 
ἄπει, ἐΐοι, 5)αϊέ ἀοραγέ : εἶμι Δα 1158 Θοηρουηάβ αν ἃ ἴμΐ. 5ῖρη]- 

Βοαδίίοη. 

Ρ, 58.---ᾳφήμαις, υοἷοθ5 : ῬΥΟΡΔΌΪΥ ὈΥ ἀγθαμη5; 45 ἴῃ (Π6 ργββϑθηΐ ἴη- 
βίδῃσα ἀπά {Παἱ οἵ Ουτβαβ, σῃογ Ηογοά. 1. 48. 1888 [Π6 δβχρυθββίοη τοῦ 
ὀνείρου ἣ φήμη. 

τῆς ἐμῆς ν. ἄσθ. ΟἼοσοῖο 46 ϑδϑηθοί. 9. ΤΙ ΙαἸηοβα οἰθηΐτα οἱ ᾿πίθπι- 

ῬοΥδη5 δἀο]θβοθηία οἤζθοίαμι οοΥρΒ γα! βθηθοῖατ!. ὔΟυγιβ 4] 6 πὶ 
ἀρυὰ Χοπορομίθη 60 ΒΘΙΊΠΟΠΘ ΑΘ ΠῚ ΠΟΘ Π5 ΠΑΡ], οὐ Δαπιοά 
ΒΘΏΘΧ 6β8θΐῖ, ἤρα 56. ὉΠΑΊΔΙΩ 56 η51556 βαηδοίαϊθηι βιιδυη 1] 6 ΟῚ ΠΟΥ τὰ 

[αοίδγη, 4ιᾶπὶ δἀο] οβοθηςα {15560. 

ἐπιχειρήσα5---οἶδα, ἴογ ἐμὲ ἐπιχειοῆσαι. 
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Ρ. δ4.---ἔπραττον οὕτως ὥσπερ εὐχ., 1 πιδὲ εὐἱξϊι ἐ])6 ϑιιοοθ55 ἐϊαΐ [1 
ἀδοὶγοα, 

τελέως μέγα φρ., ἐο δ ψμϊϊῳ οἱαίοα. 
τρίτων Καδ., απὰ ἐ]ια Οαιιδίαγι5 ας ἐἶι6 ἐ]ιγ ἃ ργουΐποο. 

Ῥ, δ.---οἶ πιστοὶ φίλοι, κ- τ. Δ. ΟΟΙΏΡΑΥΘ ἴπ6 5ρθθοῖ οἵ Μ|ίοῖρβα ἴο 

δαρυγίηα, ἰἴπ ϑ4]}δὲ, Β. 5. 10. Νοη δχογοϊζαβ, πϑᾷὰθ {Ππϑβδυσὶ, ΡΥθ- 

5: ἴα γϑρηϊ βαηΐ ; ΨΘΥασα Δηΐοῖ, 4105 ΠΘ4 6 ΔΥΠῚΪΒ ΘΟΡΌΓΘ, ΠΟΘ ΔΙῸ 
ῬΆΓΆΥΘ 4688 ; οἴἶδοϊο οἱ ἢάἀθ ραυϊαηΐασ. Ουῖδβ δαΐθπι δυηϊοῖου αυδτη ἔγαίθυ 

ἔγαιγὶ ὃ δαΐ ααθ τι Ἰθηστη βάθη ᾿πνθηΐθβ, δὶ (15 Ποβεϊβ πιουὶβ ἢ Εααϊ ἄτι 

ΘΡῸ ΤΌΡΠΠῚ σοῦ δ ἰγαᾶο ἤγγλιπι, δὶ Ὀοπὶ ΟΥΙΓΒ.; 510 Τη8]1, ᾿π ὈΘΟ Π]πι. 

Νδιῃ οοποογάϊα γ65 Ῥᾶγνϑο ογθβουηΐ; ἀϊβοογάϊα τηαχίπηβ ἀἸ]απίυγ. 

μήτε---ὑπακουέτω, ἰοὲ πὸ οη6 ἔπθη 5]ιθιυ οὐοάϊοπος ἐο Ὠιΐηι (νἷ2. Οδτα- 

Ὀγ565), εὐὐέ], στοαίογ αἰαογίέψ ἐπαη ψοῖ (ΤΑΠΔΟΧΑΥ ΘΒ). 
οὐδενὶ οἰκειότερα, ἩΔΟΥ6 Ἰθαγὶψ ΘΟΠΟΘΥ ἨῸ ΟΉ6 ; ἸἸΈΘΥΆ 11], ΛΘ Ὀγουρΐ 

ὨΟΙΏῚΘ ἴο0 ΠΟ Οη6 Τ]ΟΥ6 [ΠδΔη γοι. 

Ρ. δ6.---οὐδὲ γὰρ---ψυχὴν ἑωρᾶτε : Οἴσογο {Ππ5 ὑχγῺ5 Π15 Ῥᾶ558ρ6, 46 
ϑαηθοῖ, 22. Νο]ῖΐθ δ Ὶ ΓΓΑΥΪ, Ο τα] ΟΔΥΙΒΒΊΓΩΙ Π111, τη6 οὕτη ἃ νοῦ 5 α15- 

ΟΘΒΒΘΥΌ, ΠυΒααΔΠη δῦ ΠᾺ]]ὰτ ἴογ6 ; 6ο θηϊ αἀυμὴ οὐαπὶ ψΟ ΙΒΟΊΙΠΩ, 

ΔΗΪΠ ΤΩ ΤΘιπὶ νἀ δ [15; 564 οἰπὶ 6586 ἴῃ ΠΟΟ ΘΟΥ̓ΡΟΥΘ 6Χ 115 ΤΘΡῈΒ, 

4085 φΌΓΘΡΔΙΩ, ᾿η 6] σα. 15. Ἐμημάθιῃ ἸρΊ(ΟΥ οθ56 ογθαϊτοίθ, δἰϊδιαβὶ 
ΠΌΪ] τ νἀ 6 Ὀ115. ΟΟΙΏΡΑΥΘ 8150 {Π|6 ΓΙ δι ΠΟΥ 11 ΧΟΠΟΡΠΟΗ. 

ἀλλὰ θεούς γε---φοβούμενοι, γοέ αὐ ἰθαδὲ γουογίηρ ἐἶι6 σοάϑ. 

Ρ. δ7.---πάντα δυναμένους (ποιεῖν), αἰϊ-ροιυογζαϊ. 
τὴν τῶν ὅλων τάξιν, ἐῆ 5υν5έθηι 0 {16 εἰνιΐυογ 56. 
τὸ ἀεὶ ἐπιγ.; ἴηι. ἠἐ5 διιοοο5ϑῖυ6 σοπογαίϊοηδ. 
εἰ μὲν οὖν---πρὸς ἀλλ. εἶναι, ΞΌΡΡΙΥ καλῶς ἔχει, ἐξέ ἐς «ὐοἶϊ; σγϑτη- 

ΤΩΔΥΪΔΤΏΒ (ΟΥΤῚ {115 {π6 ἤριγα ἀποσιώπησις, οἵ ΜΏΪΟΙ ἃ 5[χη114Υ Ἰηβίδηος 
ΟσΟΟΥ5 ἴῃ {Π6 6ο8ρ6] οἵ 5. ΤᾳΚο, χη]. 9. 566 α͵5ο Ὑττρ. “θη. 1. 188. 

ὁποτέροι5---συνενεγκόντα, ἰο «ὐιῖοῖ. ἐπογείογο ο {{6 ἕτυο οΠιαγαοίογε ψοῖι 
παν ροτγοθῖυο ἐϊιαΐ ἐϊιθῖν οοπάιιοέ ἤα8 ὕθθη οοπάμοῖυο 0 ἐϊιοῖν σοοῖ : ἴγ. συμ- 

φέρω. 
ἡδέω----ἀνθρώπους, [εὑ ρίοαϑιγο ἱπάιϊσο ἐΠι6 ἑάθα οὗ δοῖπρ ἡποογρογαίοα 

εὐἰέῃ, ἐμαΐ εὐὐιοῖ, ἐς ἐΐι6 δοποίαοσίον οὗ πιθη : ἸλῦουἸ]γ, δθθπὶ ἐο ηιψδο!  ἐμαέ ΤΠ 

δα ραγέαϊε. 

ἀλλὰ γὰρ ἤδη, κ. τ. λ., διιὲ ποιυσευογ πιῳ δοιιῖ, ΟΥ̓ ἐἢι6 υἱέαϊ ργϊποΐρίθ, ἀρρθαγς 
ἐο μαυέ ἀοϑογίοα πι6 ἔπ ἐδθ δαηὶθ ραγίδ αδ ργοθαθίῃ ἐΐ ἤγδὲ ἰθαυθδ5 θη, σθηθ- 

γαϊΐῳ, ἴ. 6. ἴπ [Π6 Θχίγ  Π}1{168. 
ὄμμα τοὐμὸν ζῶντος, ἴοΥ τὸ ὄμμα ἐμοῦ ᾧ. ; 115. αδ86 οὗ [6 Ῥοββαββῖνθ 

ῬΓΟΠΟΌΏ [ῸΓ [Π6 ῬΘΥΒΟΙΔΙ 15 ΘΟΙΏΙηΟη ἴῃ 1,δ.1 ΓΙ ΓΘΥΒ 4150. 
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Ρ, δὅ8.---μηδ᾽ αὐτοὶ ὑμεῖς, 50. ἴδετε. 

συνησθησομένους ἐμοὶ, ἴγ. συνήδομαι, ἐο οοηργαξιιϊαίθ πι6. 
μετὰ τοῦ θείου, ἴῃ σοτηγηπηΐοη ΙΓ {π6 αἰν] ηϊγ. 

τούτους εὖ π.---“νομίζεται, μαυΐηρ ἐγοαϊοα ἐβμόηι εὐἱέϊ, ἐδι6 ἰἐδοταἰδέῳ τὐπῖοῖ 
ἐβ ὠἰδιιαῖ ἵπι Ποποῖι" οΓ α πιαπ οὗ γαηῖ. 

ἀπαγγέλλετε, 50. τὸ χαίρειν, δα {αγοιυοῖϊ ξογ πιο. 



ΓΈΧΙΟΟΝ. 

ἀγαθὺς, ἡ, ὃν, σοοά, ποία], γᾶν: 

γῆ, ἴογ 1116 ; τὰ πεζικὰ, πᾷ. κατὰ, 

ΘΧΟΘ Πρ ἴῃ ΘΧθυοἶβθβ οἡ ἴοοῦ. 
ἀγάλλεσθαι, ἴο Θχυϊί, Τα] οἶσθ. 
ἄγαν, ὙΕΥΥ, ΘΧΟΘΘαΙΠρΡΊΥ. 
ἀγαπητὸς, Ὀο]ονοά. 

ἄγασθαι, 8δοΥ. ἀγασθῆναι, Ῥαγο. 

ἀγασθεὶς, ἴο τη8 Κ6 το} οἵ, δα- 

ΤΆΪΓΘ ΘΧΟΘθαϊΠρυ, ἸοοΙς ἀρ ἴο: 
τοῖς λόγοις, ἰο Ὀ6 5ίγιοῖς πὶ (ἢ 
1πΠ6 τογάβ οἵ ΔΩ οπ6 ; ἀγασθεὶς 
αὐτοὺς, Πανὶηρ' δατηϊγοα {Π6Ιὴ, 

Β6Θῃ βίσαοΚ 1 ἘΠΘΙΥ ΘΟΌΓΑΡΘ. 

ἀγγέλλειν, ἴο Δηηοιηοθ, ὈΓΪΏρΡ' 
ΠΘΥ5. 

ἄγγελος, ἃ ΤΠ] ΘΞΘΩΡΈΓ. 
ἄγειν, ἰο ρα, 85 ἃ φ'ΘηθΥ8] 5 

ΔΥΤΩΥ : χρήματα, ἴο ὈΤΙΠΡ' ΙΠΟΠΘΥ ; 
ἐπὶ σῖτον, ἴο ἜΧοῖϊία (π6 δρρϑεϊῖδ ; 
ἑορτὴν, ἴο οΟἸ]θγαΐθ ἃ ἔδβϑεϊνψαὶ ; 

ἡμέραν, ἴο Ῥᾶ55 [Π6 ἄν. 
ἄγε δὴ, ἄγε τοίνυν, ἄγετε, ΟΟΥῚΘ 

[Π 6, σοπ]θ οη, Μ0Ὲ6]] ! 

ἀγέλη, ἃ Βογά. 

ἀγήρατος, ἔτεα ἴγοτη οἱ] δρθ, ἴτη- 
ῬΘΥΙΒΠΔΡ]6 : ἔν. α δηὰ γῆραξ. 

ἀγκὼν, ὥνος, ὃ, [Π6 ΕἸ ον. 

ἀγνοεῖν, ἴο Ὀ6 Ἰρῃογδηΐ : ἔτ. α ἀπά 
Ὑνοέω, 1. 4. νοέω τι γιγνώσκω. 

ἄγνοια, ἸΡΏΟΥΔΠΟΘ: ἔτ. (ῃ6 ῥγε- 
σΘαϊηρ. ; 

ἀγορὰ, ἃ τηδΥΚοί-Ῥ]806; 4150 {ΠῚ Πρ5 
ῸΥ 8416, ΔΥΓΓ10165 ΠΘΟΘΒΒΑΥῪ [ῸΥ 

ΒΡ 5᾽βίθησθ ; ἀγορὰν παρέχειν, ἴο 
ἔἈΓΏ5ἢ ΒΌΡΡ]165 : ἔν, ἀγείρω, ἴο 
ἈΒΒΘΙΏΡ]6 : Ῥ. τη. ἤγορα. 

ἄγριος, 114, 6 Υο6. 

ἀγὼν, ὃ, ἃ σοῃξεδίύ. 

ᾷδειν, ἴο 5ἴπρ, σ6] γί 1ῃ νϑῦβθ. 

ἀδελφὴ, ἃ 5Ἰδίου. 

ἀδελφὸς, ἃ ῬΥΟΙΠΟΥ. 

ἀδιήγητος, ΠΟ ΧΡΙ]]Ο4016, ποΐ ἴο θ6 

ΠδΥταῖθα, ρῬαβί ἀββουϊρίίοῃ : ἔν. 
α, διὰ, ἀηα ἡγέομαι. 

ἀδικεῖν, ἰο δοῦ ᾿ῃ] 5Ὲ]γ ἰοναγάβ, 
ΠΥ. 

ἄδικος, υπ͵]αβί : ἔτ, α δῃηᾶ δίκη, }.5- 

(166. 

ἀδόλως, σἱτπουῦ ρυλ1]6. ΟΥ᾽ τα Ἰβοῃϊοῦ: 
ἔτ, α δῃά δόλος, ἀδοεϊί, 

ἀδύνατος, Ἰτηροββῖθ]8 : ἔτ. α ἂπὰ 
δύναμαι. 

ἀεὶ, αἰγγαγϑβ : ὅ ἂεὶ βασιλεύων, νῃο- 

ΘΥΘΙΓ ΠΔΡΡΘἢ5 ἴο Τρ, {Π6 Κίηρ' 
ἴου {πΠ6 ἄπηθ θαΐηρ. 

ἀετὸς, Δ Θ8616: ἃ βίαπααγα, θ667- 
ἴῃρ᾽ Δ 68016 ἃ5 Δη οῇῆρυ. 

ἄθλον, ἃ ῬΥΪΖΘ : οομίτ. ἔγ. ἄεθλον. 

ἀθροίζω, ἴο Δ556Ι}0}16 ἰορϑίμογ: 
ἠθροισμένος, οοἸ]ο6α, [ογτηθὰ ἰη- 
ἴο οη6 Ροάγ. 

ἀθρόος, οοἸ]οοίοἃ ἰορθίμοῦ : ἀθρ. 
ἦν αὐτῷ τὸ στράτευμα, ᾿ιῖβ ΔΥΤΩΥ 

δα Δββθιη θα : ἔτ. α ἔοσ ἅμα, 
δῃα θρόος, {π οἸδτηουῦ οἵδ ταὰὰ]- 
εἰπε, ἔτ, θοέω, ἴο ΟΥΥ ουΐ. 
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ἀθυμεῖν, ἰο "»ὲ ἀἰϊδρὶ για : ἔτ, α δῃπὰ 
θυμός. 

ἀθυμία, ἀε)εοοη, νηί οὗ 5ρι ΥἹΐ : 
ἂθ. παρέχειν τινὶ, ἴο Τα μά 6. αΪ5- 

Ὀἰγιτθα. 

ἀθωράκιστος, ποῖ αγπιοα 1 ἃ 
οοΥ̓βΙ θὲ οὐ Ὀγθαβίρ]δίε : ἔγ. α δῃηὰ 
θώραξ. 

αἰδεῖσθαι (ἔαϊ. αἰδέσεσθαι, ΔοΥ. αἰ- 
δεσθῆναι) τινὰ, ἴο ΥαβρΘοΐ ΔΗ͂ 
οη6, 6 συαγάοα ποΐ ἴο σοϊητηϊί 

8 ἸΠΠΙΡΤΟΡΥΙΘΑΥ͂ ἴῃ ΠΪ5 ῬΥΘΒΕΠΟΘ : 
ἴῃ ψ 11]. 1, 81. ΧΘΠΟΡ ΠΟΙ ΘΧΡ] ΔΙ ἢ 5 
1 το θ6 τὰ ἐν τῷ φανερῷ αἰσχρὰ 
φεύγειν : ΘΟΙΏΡΑΓ 1. ὅ, 1 ; ν1]. 

ἤ, 28. 
αἰδὼς, τηοἀοδίγ, 5[ιδηηθ, ἀβοουτη. 

αἴρειν, ἰο Υαῖδα : σημεῖον, ἴο Ποῖϊδί 

16 βίαπααγα, γα1586 {Π6 5 σα]. 
αἱρεῖν, ἴο ἰάΚα; ἴῖο ἰηίετοθρί ἴῃ 

ΠΙρ}, δ5 ἃ νυ 1] θθαβῦ ; ονουίδκε 

ἃ ἴὰρτονα, ἴα] ῬΥΙΒΟΠΘΥ : αἱρεῖ- 

σθαι, ταϊά. ἕο οἤοο56 ; ἄρχοντα, ἴο 

ΔΡροϊηΐ ἃ ΤΌΪ]ΟΥ ; αἱρεῖσθαι μᾶλ- 
λον, ἴο Ῥγθίου ; θαΐ μᾶλλον 15 
ἔγθαθ ΠΥ ππάεγβίοοα, 85 ἴῃ 

γἱ]. ὅ, 86 ; ἡρημένος, ΟΠο56Η. 
αἰσθάνεσθαι (2 δογ. ἠσθόμην), ἴο 

Ῥαδυοοῖνα ἢ ἜΘ ΠΘΥΆΠ]Υ (Ο]] ον ὈῪ 
ἃ ῬΑΥΠΟΙΡΙΘ : ἐπιδιδόντα αὐτὸν 
ἠσθάνοντο, [Π6Υ ΟὈδουνϑα {Πδὲ Π6 
ἀϊδισθαϊοα. 

αἴσιος, Ἰυσκν, Ῥυοριτοιβ, οὗ σοοά 
ΟἸΉΘΗ : ἔν. αἶσα, [αϊθ. 

αἰσχρὸς, ἃ, ὃν, θά56, ἈΠΡΘΟΟΙΪηρ᾽ : 

οοηραγαΐ, αἰσχίων, ΒΌΡ6Υ]. αὔ- 
σχιστος. 

αἰσχύνεσθαι, ἴο θ6 ἀϑπατηρά, Ὀ] 5} : 
αἰσχυνόμενος, ἀἰδρταοοά, Ὀγαπᾶοά 
ψ ἢ ἰηΐατην ; ζῶν ἔτι αἰσχύνο- 
μαι, 1 ἀῖὴ δϑῃδιηθὰ ἴο ᾿ἷνθ ΔηΥ | 
ἸΟΠΡΈΓ, 

αἰσχύνη, 5ῃ 8716. 

αἰτεῖν, ἴο 45, Ὀθ6ρ᾽: αἰτεῖσθαι, ἴο 

Θηἰγϑδῦ ; 1. 4. εὔχεσθαι, ἴο ῬΓΔΥ 

ἴο {πΠ6 ροα. 
αἰτία, σατι156, Ὀ]ΔΠη6 : ἐν αἰτίᾳ εἶναι, 

1, 4. αἰτίαν ἔχειν, ἰο Ὀ6 ἴῃ ἴδ], 

ἸΠΟῸΪ Ὀ]ΔΙη6. 

αἰτιᾶσθαι, ἴο ὈΪ]άΙηΘ6 : οὐδὲν ἔτι θε- 

οὗὑς αἰτιατέον ἔσται, ἴπογ6 Μ01}} Ὀ6 

ΠΟίΠΙηρ' ἴο Ὀ]Δτη6 {Π6 φῸα5 [ῸΥ. 

αἰχμάλωτος, ἃ οαρίζνο, ομθ ἴδΚβϑη 

ἴῃ Μ687: ἔτ. αἰχμὴ ἀπὰ ἁλίσκω. 
αἰχμὴ, [86 ροϊηξ οὗ ἃ βρβᾶῦ, 8 

5ΡΘΔΥ. 

αἰὼν, ὥνος, ὃ, ἀρ, 116. 

ἀκέραιος, Ῥᾳγ6, απίδϊηΐοα, ἀποουῦ- 
τυρίθα, βουπά : ἀκ. χωρία, ρὈ]Δο 65 
ποῦ ἀοναβία(θα : ἔγ, α πὰ κεράω 

ΟΥ̓ κεράννυμι. 
ἀκήρατος, βΒοιηα, πηϊτηραϊγθα : ἔτ. 

α δῃηῃᾷ κὴρ, ἴαΐα; ΟΥ ἃ5 116 ΡΓ6- 

οραϊηρ, 

ἀκινάκης, ἃ Ῥογδίδη νογᾶ δηᾶ νϑᾶ- 

ῬΟΗ ; ἃ 5οϊ πηρθία, 5υνοσα, 

ἄκλειστος, ποΐ οἸοΞΘά, Ορβῃ : α πὰ 

κλείω. 

ἀκμὴ, ἴμα ἤοννου, Ὀ]οοια : τοῦ θέ- 

ρους, ἴῃη6 ΠοΙρης οἵ ΒΠΊΙΩΘΥ. 

ἀκονᾶν, ἴο ψΜηΘέ, 5ΒΠΔΥΡΘῊ : ἔν. ἀκόνη, 

ἃ ὙὨΘίβίοηΘ. 

ἀκοντίζειν, ἴο 1] ἃ 7Δν 6] 1η : ψ ἢ 
εἰς, αὖ ΔΗΥ͂ οΟβ]θοῖ : ἔγ. ἄκων, ἃ 

ἀαγί. 

ἀκοντιστὴς, ἃ δ ν6]1η- ΤΠ ΓΟ ΟΥ. 

ἀκοντιστικὸς, 5.116 ἴῃ ὨυΣ]ηρ' {Π6 
7ανθὶϊη. 

ἀκούειν, ἴο ἢΘΔΥ: ἀκ. καλὰ, δέεηὸ 

αταῖγο, ἴο θ6 [Δγηοαβ. 

ἄκραι, {π6 Ποϊρ} 5. 
ἄκρατος, ἀπτηϊχθα, ῬαγΓ6: νοῦς, ἃ 

τηΐη ἃ ἔγθ 6 ἔγοτη 81] ρο]] ατοη οἵ ἢ 6 

Ὀοάν : ἔτ, α ἀπὰ κεράω, ἴο ΤηΪΧ, 
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ἀκριβὴς, ἀοοιταΐο, οαγοίμ]. 

ἀκριβοῦν τι, ἴο ῬοΥΐογτῃ 1 {ἢ δοοὰ- 
ΚΟΥ, Ὀ6 ΒΟΓΙΡΌΪΙΟΙΒΙΥ οχδοΐ ἴῃ 
ΔΠΥ τηδίξου. 

ἀκριβῶς, δοοιγαίο]ν. 
ἀκροᾶσθαί τινος, ἴο ΠΘαΥ, ᾿Ἰδέθη ἴο. 

ἀκροθίνια, ἴη6 βΒγδὲ οἤδυϊηρβ ἴὸ ἃ 
ἀοῖν οἵ ἴΠ6 5Ρ0115 : ἔτ. ἄκρος ἀπὰ 
θὶν, ἃ ὮΘΔΡ. 

ἄκρος, ΘΧχίγϑιηθ, μιρηοβί : τὸ ἄκρον, 

1Π6 οχίσγοιηϊυ ; {πΠ6 τιᾶρο οἵ ἃ 
τηου δίῃ ; τὰ ἄκρα, {Π6 Ποῖρ 5, 

ΒΙΡῚ Ῥ]Δο68. 
ἄκων, ἈΠ] ηρ' : ἔτ. α δπα ἑκών. 

ἀλαζονεύεσθαι, ἴο ναιππί, Ὀοαϑβί 1α]ν. 

ἀλγεῖν, ἴο ργανθ, 8 νοχϑά. 
ἀλεεινὸς, ψγύτη, ἰθριἃ : ἔτ. ἀλέα, 

δ τη(ἢ. 

ἀληθεύειν, ἴο 5ροαΚ (Π6 {τὰ} ; 

Ῥάᾶ55. ἀληθεύεσθαι, ἴο Ὀ6 ΒρΡΟΪΚΘΠ 
{τα]ν : ἐπὶ τούτοις ἀληθευομένοις, 

ὌΡΟΙ {Π656 ΘΟ] ΠΟ 1 ΒΙΠΟΘΥΘ. 
ἀληθὴς, {τὰ : ἀληθῆ λέγειν, ο 

ΞΡΘδΔΚ {π6 ὑσαίῃ. 
ἅλις, ΘΠΟΟΡ. 
ἁλίσκεσθαι, ἰο Ὀ6 [ΔΚ6η, οδυρηΐ, 

ἀειδοίοα : ἔγθαα ΘΠ ΕΠν ψυ1{}ὶ ἃ ρα. 

ἥν τι πωλῶν ἁλίσκηται: αὐτοὺς 

ἡγοῦμαι ἂν ἁλῶναι, 1 τιῖηΚ [Πδΐ 

[Πδν ν1}}1 θῈ τἀ Κθὴ : (πΠ6 ρεσῇ. δπά 

2. 80Υ. ἥλωκα ΟΥἩ ἑάλωκα, ἥλων ΟΥ̓ 

ἑάλων, Πᾶνα ΔΙΑ 5 ἃ Ῥᾶβδῖνθ 
56η86; 850 {Π6 ῬδγοΙΡ]6 ἁλοὺς, 
[Δ Κ6η. 

ἀλλὰ, διέ : ἀλλὰ γὰρ, οἵ ἀλλὰ--- 

γὰρ, διιέ ψοξ : ἃ 5Θηΐοηοθ τηυϑί 
ΘΘΠΘΓΆΙΠΥ 6 ΞΌΡΡΙΙοα δἔζον ἀλ- 

λά: ἀλλὰ γὰρ ἤδη ἐκλιπεῖν μοι 

φαίνεται ἣ ψυχή, διέ (1 σδῃ 54Υ͂ 
ΠΟ τη0Υ6) ζογ, ὅζο. ; ἀλλὰ --- γε; 
ΨΏΘΥΘ εἰ ργθοθάθβ, διέ αὐ ἰθαϑΐ, 

μοί, Πποιυουον; ἄλλ᾽ ἢ, ἐαοορέ; τἰη- 

ἰθ55; ἀλλὰ καὶ, οὐ μὲν δὴ ΡγΥ6- 

οράϊηρ, παν γαίδογ ; ἀλλὰ καὶ--- 
τοι, διιέ ἐγπῖῳ αἶδο. 

ἀλλήλων, ὁΠ6 ΔΠΟΙΠ ΠΟΥ. 

ἀλλοδαποὶ, [ὈΥΘΙΡΉΘΥΒ : ἴῃ ΟΡΡοϑβὶ- 
(0 ἴο πολῖται. 

ἄλλοθι, ΘΟ ΒΘ ΥΘ. 

ἀλλοιοῦσθαι, ἴο θ6 οπδηρθᾷ, αἰτογρὰ 

[ῸΓ [Π6 ἼΟΥΒΘ: ἔγ. ἀλλοῖος, α1{- 

ξουθηΐ. 

ἄλλος, ΔΠοΟίΠΟΥ : εἴπερ ΟΥ̓ εἴ τις καὶ 

ἄλλος, ᾿ἴ ΔΩΥ οἠθ 6156, 1 {616 

δΥΘΥ γγὰ5 ΔΠΟΙΠΟΥ ; εἴ πη καὶ ἄλλο 

τι μένοι τῶν πολεμίων, ΔΠΥ͂ ΟἾΠΘΥ 
Ῥογέϊοῃ, μέρος Ὀδαϊπρ' απαἀεγβίσοά; 

οἱ ἄλλοι ἴοΥ οἱ τῶν ἄλλων, 85 

τἄλλα ὅπλα, ὶ. 6. τὰ τῶν ἄλλων 

ὅπλα : τἄλλα 5. τὰ ἄλλα, 1ῃι ΟΙΠΟΥ 

γοβρθοίβ. 
ἄλλως, ἴῃ ΔΠΟΙΠΘΥ νγαΥ, ΟΠΘΥΜ156, 

ἴοΥ Δηοῖ ΥΘΆ50η : ἄλλως τε 

καὶ, ΘΒΡΘΟΙΔ}}Υ ; 1106 γᾺ}}γ, θοΓἢ ἴῃ 
ΟἾΠΟΥ ΓΤ ΒΡρθοίβ 8Δη4, ὅζο. 

ἁλμυρὸς, 5611, ὈΓΙΠΥ: ἔτ. ἅλμη, 

ὈΓΙΠ6. 

ἄλυπος, ΜΙΓΠΟυ Ρδΐπ ΟΥ̓ΤΤΌᾺ]6 : 

εὐδαιμονία ἀλυποτέρα, ἃ γγοΥ6 ὑπ- 
ἀϊδίαυ θα δη]ογτηϑηΐ : ἔτ, α δπά 
λύπη. 

ἀλφιτοσιτεῖν, ἴο 856 ὈΔΙ]ΘΥ-Ἰη 68] 

85 ἴοοά : ἔν. ἄλφιτον δῃὰ σῖτος. 
ἅμα, αὖ {Π6 8δῖὴη8 {{πη6, τορϑίῃου 
ΜΙ : ἅμα πορευόμενοι, Μ}}116 ΟΠ 

{Π61Ὁ αν; ἅμα ἱππεύοντες, ἀυγχίηρ 
τἱάϊηρ ; ἅμα κράζειν, ἰο 5Βῃοαΐ 4]} 
δῖ ΟΠ066. 

ἅμαξα, ἃ. ΜΆΡΌΠ, 87, τι564] ῸΥ 60η- 
ψΘΥΪρ' ῬΥΓΟν ΒΙΟΉ5. 

ἁμαρτάνειν τινὸς, ἴο τηΐθ5, ποέ ἴο 
ὨϊῸ : 2 Δο0Υ. ἥμαρτον. 

ἀμαχητὶ, νἱηοις Πρ τηρ : ἔτ. α 
δῃά μάχομαι. 
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ἀμβολὰς γῆ, ΘαΥτ ΤὨγοση ἋΡ : ἔτ. 
ἀναβάλλω. 

ἀμείνων, ὈδίίοΥ, ὈΓΑΥΘΥ͂, ΒΌΡΘΥΙΟΥ 

1 1Ἰηΐ6 116 οΐ, 4150 ἴῃ Υδη]ς : οοχὰ- 

Ῥᾶγ. οἵ ἀγαθός. 
ἀμελεῖν, ἴο Ὀ6 ΟΔΥΘ]655, ΥΘΙΉΪΒΒ : 

ἔγ. α δπὰ μέλει. 
ἀμέμπτως, ΜἱτποιΕ Ὀ]ΔΙη6. ΟΥ̓ΤΘ- 

Ῥ͵ΙΌΔΟΙ : ἀ. τελευτᾶν, ἴο ἀ16 Πο- 
ΠΟΌΓΔΌΙΥ : ἔτ. α ἀπά μέμφομαι, ἴο 

ΘοΙ δίῃ. 
ἄμη, ἃ ταδίζοοκ οὐ Ῥίοκαχθ. 

ἀμύνειν, ἴο Π6]Ρ, ἀεξεπά : τοῖς τέκ- 
νοις, ἤρῃξ ἴῃ ἀοίθηοθ οἵ: ἀμύ- 
ψεσθαι, τηϊά. ἰο ἀοίδπμα Ομ θ᾽ 5- 5617, 

ἢρηϊ [ῸΥ. 

ἀμφὶ, τι ἃ σ6η., Δροιῦ, ΘΟΠΟΘΥΉ- 

ἴηρ᾽; Μ1Π δὴ δοουβ., ἀμφὶ ποτα- 
μὸν, ἀθοιέ ΟΥ̓ ὈΥ ἴΠ6 5146 οἵ {πΠ6 
ΕἾΨΘΥ : εἶναι ἀμφὶ τὰ ἱερὰ, ἴο Β6 
ΔΌοσ ΟΥ̓ ΘΘΟῸΡ 64 1ῃ 5δουϊβοϊηρ'; 

τὰ ἀμφὶ τὸν πόλεμον, {Π6 αΥί οὗ 

ΜᾺ; οἱ ἀμφὶ Κυαξάρην Μῆδοι, 

τς Μράθβ ὑμάου Οὐάχαυοβ ; οἱ 

ἀμφὶ τὸν πάππον θεραπευταὶ, ἴΠ6 
βούνδηΐβ οἵ Ὦ15 ρυδησ δι ῃου. 

ἀμφίλογος, δτηθίρσιοιιβ, ἀουθία], 
ἀἰβρυϊοά : ἔτ, ἀμφὶ πὰ λέγω. 

ἀμφότεροι, Ὀοίἢ. 
ἄμφω, Ῥοτἢ. 
ἂν, ἃ ῬαΥ(1Ο16 ἸΤΩΡ]ΥΙηρ' οομέϊη ΘΉΟΥ, 

μηποογίαϊηέῃ, ροδοὶ ϊέψ : 15 σ6η6- 

ΤΑ ]]Ὺ [ΟἸ]ονγα Ὁ. 1π6 Βα] αποῖῖνα 
ΟΥ̓ ΟΡίδξινο : 1 (Π6 ἸαςοΥ τηοοά 

10 ΙὩΔΥ ἔγθαιθην θ6 ΥΤοπάογρα 

88 ἃ υΐυγο : ταῦτα δὴ αἱρούμενοι 
ὀρθῶς ἂν βουλεύοισθε, ἴῃ οἸνὶηρ' 
[15 1Π6 Ῥυθίουθμοθ γοὰ ν}1}} ἀ6- 
οἷά Υρητν. ὙΥ 1 {Π6 1ηἀ1ςο,, ρᾶγ- 

(ἸΟΌΪΑΥ]Υ [Π6 ᾿τηρουθοῦ, 1 ἸΠ0]165 
{Π6 γοροίϊέϊοη οἵ ἃ δοίϊοη, οἰ- 

ἔοπι, μανὶέ : ὅπότε προσβλέψειεν, 

89 

τότε μὲν εἶπεν ἂν, Π6 σου] 58 γΥ, 
Ϊ. 6. ἢ6 σΘΠΘΥΑΙΥ Βαϊ. ὙΥΠ τη- 
ΠΗΙν 65. Δ ηα ῬΑΥΓΟΙΡ]65. 1Ὁ ΤηΔΥ 
Ὀ6 τεβοϊνϑὰ ἱπίο ἂν νι [Π6 ορί. 
ΟΥ̓ 500]. οὗ [η6 ἤπιίθ νϑὺρ : ὧἙσ 

μηδὲν ἂν ἔτι κακὸν παθεῖν, ἴοΟΥ ὡς 

μ. ἂν ἔτι κ. πάθοιμι. ΤΠ νεΓῸ 15 
ΒΟΙΏ ΘΕ Ω65. ΟἸΩΪ 64 : ὡς ἂν παῖς 

μηδέπω ὑποπτήσσων, 45 ἃ ΟὨ]]ὰ 

(νου]ὰ 40) {πᾶ} ἴδ] Ὁ πο {ἰπη]α1ἰγ. 

ἀνὰ, ΤῃγΟῸΡῊ : ἀνὰ πᾶσαν ἡμέραν, 

τγχουρποαυΐ {Π6 ἀἀΥ; ἀνὰ ἑκάστην 
ἣμ.», ΘΥΘΥῪ ἀδΥ ; ἀνὰ κράτος, 11 

411 {Π6ῚῚ ταϊρΐ. 

ἀναβαίνειν, ἴο ἀδοαπα : ἐπὶ τὸ ἅρμα, 

ἴο τηοιηΐ {πΠ6 οΠαγϊοῦῖ ; ἀναβάντες 

ἐφ᾽ ἵππων, Ὠανίηρ' τηοιηΐθὰ οἢ 
ΠΟΥΒΘΌΔΟΚ. 

ἀναβάλλειν, ἴο [γον ἃ}, 85 τὴν 

γῆν : ἐπὶ τὸν ἵππον, ἴο Π6]Ρ ἴο 
τηοηΐ. 

ἀναβιβάζειν ἐπὶ τὸ ὄχημα, ἴο. οαυ56 

ἰο τηοὰηΐ, Ραῦ Ἰηΐο ἃ οΠδγϊοί, 

ἀναβλέπειν, ἴο ἸοοΚ ὕρ. 

ἀναβοᾶν, ἴο 5Πποιΐί, γα 156 {Πη6 γγδγ- 

ΟΥ̓Υ. 

ἀνάγειν, ἴο Ἰοδ4 ὈΔΟΚ, 845 (ΥΌΟΡΒ 

ἔγοῖὴ ἃ ἢ6]4 οἵ θδί16 ; ἰο γβίυσῃ : 

ἐπὶ πόδα, 5.5. ἑαυτοὺς, ἴο τοίγοδί 

ΒΊΟΥ, ΜΠ (ῃ6 ἴγοηΐ ἰο {16 
ΘΏΘΙΏΥ. 

ἀναγκάζειν, ἴο ΘΟΙΏΡΕ)], ἔοΥΟ6. 

ἀναγκαῖος, ἩΘΟΘΒΒΔΥΥ. 

ἀνάγκη, ἩΘΟΘΒΒΙ(γ. 

ἀναδεικνύναι, ἴο 56 νν ἰοΥ ἢ, ΘΧ ὨΙ Ο1ζ, 

ἀναιδὴς, 5.4} 161655, ᾿τητηοάδϑί : {τ. 

α δὰ αἰδώς. 

ἀναιρεῖν, ἴο ἴᾺκ6 ἀΥΔΥ͂, ΟΥ̓ΘΥΓΉΓΟΥ : 

ἀνελομένη τὸν νεκρὸν, Ὠανηρ 

[ἈΚ 6 ἊΡ, ὈΟΥΠ 6 ἃνγδΥ {ΠΠ6 ΘΟΥ̓ΡΒ6. 

ἀνακράζειν, ἰο ΟΥΥ οαΐ: 2, ΔοΥ. ἀνέ- 
κραγον. 
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ἀνακτᾶσθαί τινα, (ὁ σοποϊ]αῖθ (ἢ 6 

Βοοα Μ1}} οἵ Δ ὁΠ6. 
ἀναλαμβάνειν, ἴο [4Κ6 ὉΡ. 
ἀναλίσκειν, ἴο σοηδαμηθ, αξίου]ν ἀ6- 

Βίγου : ἔαί. ἀναλώσω, ρογῖ. ἀνή- 
λωκα. 

ἀναμάρτητος, ἱπποσοῃί, ΟἹ] 1685 ; 

ΠΘΥΘΥ ΟΥΓΪΏΡ, ΠΕΥΘΥ ἀδν αίϊηρ 
ἴγοπι {Π6 οοῦγβα οὗ πδίυγα : ἔτ, 
α ἃπά ἁμαρτάνω. 

ἀναμένειν, ἰο Θχρθοΐ, ανγαϊΐ, νγαὶΐ 

ἔογ. 

ἀναπαύειν, ἰο οαιδ6 ἴο 5ῖορ : ἀνέ- 
παυσε τὸ στράτευμα, τηδάθ {Π6 
ΔΥΤΩΥ Πα] ; ἀναπαύεσθαι, ταϊά, το 

116 ἀονῃ ἰο τοδί, θ6 δ γϑϑί. 

ἀναπείθειν, ἴο Ῥεγδιιαάθ. 
ἀναπέμπειν, ἰο Ξ6Π4 ὑρ, ἴο ἃ ΠΙΡΊΉΟΥ 

Ῥοβίοη. 

ἀναπηδᾶν, ἴο 168 ὉΡ, ἐπὶ τὸν ἵππον : 
ἴο τα 4 Κ]γ. 

ἀναρτᾶσθαί τινα, ἴο δἰίδοῇ ἴο ΟΠ 6᾽5- 
56], φοποὶ δία {Π6 γοργά οἵ. 

ἄναρχος, νἱἸΓΠΟυὰΐ ἃ ΥὈ]ΟΥ : ἔτ. α ἀπά 
ἀρχή. 

ἀνασκευάζειν, ἴο Ῥδᾶοὶς ἋΡ ἴογ ἃ 
ΤΔΥΟΝ ; ΟΔΙΥῪ ΟΥ̓, ὰῪ νγαβίδ : 

Ρεγί. ρᾶ88. ἀνεσκεύασμαι. 
ἀναστομοῦν τὰς τάφρους τὰς πρὸς 

τὸν ποταμὸν, [0 ΟΡΕἢ {Π6 τηοα {Π|5 
οἵ τὴ6. ΠΠΘΠΟ 65 850 85 [0 ἰδ ἴῃ 
[Π6 ΓΙΟΥ͂. 

ἀνατείνειν, ἴο Ξἰγοίοι οαΐ, οχίθπηᾷ : 

ἀετὸς ἀνατεταμένος, Δι ΘΔ616 ψ 1 
οχιθηάθα σ]ηρ5. 

ἀνατλῆναι πόνον, ἴο αν απάυγοά 
ἸΑθουΥ. 

ἀνατρέπειν, ἴο ονοΥα ΓΗ. 

ἀναφαίνεσθαι, ἴο ΔΡῬΘΔΥ, 56} 1{- 
5611, οοιηθ 1ηΐο {Π6 τηϊηᾶ, 

ἀναχωρίζειν, ἴο οΥάεοΥ ἴο τεαίγθδί, 

ΤΕβίοσα (0 {Π6ῚὙ ΤΟΥΊΩΘΥ ῬΟΒΙ ΠΟΙ. 

ἀνδρείως, τηδη }}] 7, ὈΥΑΥΘΙΥ : ἔγ. 
ἀνήρ. 

ἀνεπίκλητος, ἴτοβθ ἔγοτη Ὀ]ΔΙη6. ΟΥ̓ 

ΘΘΏΒΕΓΘ: ἔτ, α ἀπὰ ἐπικαλέω. 

ἄνευ, ψἱτΠοὰΐ : τυ τἢ ἃ ρθη. 
ἀνέχεσθαι, ἴο Θηάμγαε : ΙΓ ἃ Ράγ- 

{101} 16. 

ἀνηβάσκειν, ἴο ὈΘοοΙη6 γοιηρ' ἀρᾶίῃ: 

αι. ἀνηβήσω. 

ἀνὴρ, ἃ τᾶ, Πυθα, ὈΥαν 6 ΠηΔῊ : 

ἄνδρες, ΞΟ] ἸΘΥΒ : [ὉΥ τις, ἃ5 ἀνὴρ 
νεανίας, ἃ οοΥϊδὶη γοιηρ ΤΏΔῊ ; 
ἃ ΠΟΥΒΘΙΊΔΗ. 

ἀνθεῖν, ἴο Ὀ]οοτῃ, βουγϑἢ. 

ἀνθρώπινος, ᾿πΠηδη. 

ἄνθρωπος, ἃ Πιιχηδῃ ὈΘΙΠρ', Τη8ῃ. 

ἀνιᾶν, ἴο γοΧ, ΔΗΠΟΥ͂ : ἀνιᾶσθαι, ἴο 

6 νοχϑά, σοῃοϑυηθᾶ., 

ἀνιέναι (τ. ἵημι), ἴο Ῥαΐῦ ἔογε, βεπὰ 

ἔουτἢ : ἀνεὶς αὐτῷ θηρᾶν, Ὠανϊηρ' 

σίνϑη ὨΪπ ῬοΥΠἸβδίοη ἴο Πα ηΐ, 

ἀνίστημι, ἴο ταῖδα ὯΡ, Θχοϊίθ : ἀνα- 

στῆναι, ἴο βἰαπα ἃρ ; ἀνίστασθαι, 

τηϊά. ἰο Υἱβ6 ὕ}. 
ἀνοδύρεσθαι, ἴο θανγ41}, αἱΐει 16- 

τη η ΔΙ] 08. 

ἀνοίγειν, ἴο ΟΡ6ῃ : ἔαί. ἀνοίξω. 

ἀνολοφύρεσθαι, ἴο Υαῖδ6 ἃ Μ41]1ηρ', 
ἀνόσιος, Ἰτηρίουβ, ὉΏΠΟΪΥ, π] ΚΘ, 

ΟΥ̓ΠΏΪΠΔ] : ἔπ. α δῃηᾶ ὅσιος. 

ἀνταγωνίζεσθαι, ἴο 5ΒίγὰρΡ]6, ὁ0η- 

[6η4, ἀἸδραῖϊα [ῸΥ ΡΥΘ- ΘΙ 1 ΠΘΠ06. 
ἀνταιδεῖσθαι, ἴο Υοδροοῦ 1ῃ χη; 

66] ἃ χτητιίμδ] ββίθθιη [ὉΥ. 

ἀνταποδιδόναι, ἰο Ῥᾶ55 ἔγοΟΙη ΟὯ6 ἴο 
ΔΠοίΠου : σύνθημα. 

ἀντασπάζεσθαι, ἴο- ΘΙ ΥΔΟ6 ἴῃ γ6- 
[υΥῊ. 

ἀντέχειν, ἴο ΠοΙὰ ουΐ, πὶ μδίδηά, 

γϑβιβί. 

ἀντὶ, ἀρ᾽ηδί, ἴοΥ, ἴῃ γί ἴῸΥ, ἴῃ“ 

βίθδα οὖ: ψῖτἢ ἃ ρ6ῃ. 
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ἀντιδιδόναι, ἰο ρὶνα ἴῃ Ταίυχη. 
ἀντικρὺ διὰ, αἰΤΘΟΙΥ ΟΥ̓ δΒίγαϊρῃς 

{ὨΤΟῸΡΉ. 
ἀντιλαμβάνω, ἰο Υοοοῖνα ἴῃ γϑίασῃ. 

ἀντίος, Ορροβιίθ ἴο, δάνϑχσβθ, ορ- 
Ῥοββᾶ: ἐκ τοῦ ἀντίου, ἴῃ 8Δῃ ορ- 
Ροβίίε ἀϊγθοίοη. 

ἀντίπαλος, ἴῃ ορροϑβί(οη ο, δά- 
ΨΘΥ͂ΞΘ. 

ἀντιπαρακελεύεσθαι, ἰο ΘΧμοτς ἴῃ 
{7}. 

ἀντιπροσιέναι, ἰο δἄνδῃος δρδϊηβῖ, 

τηδϑῦ ἴῃ ἃ Ποβί]]6 ΤΠ ΠΠΘΥ. 

ἀντιπρόσωπος, ῬΥΘΒΘΠΗΓ Πρ 8η δα- 
ΨΕΥΒ6 ἔγοηΐ. 

ἀνυδρβία, νψαπὶ οἵ ναΐου : ἔγ, α δῃὰ 

ὕδωρ. 
ἀνυπέρβλητος, {παῖ σαηποί Ὀ6 6χ- 

οοαϑαβα ΟΥ̓ βιυγραεβθα : φιλία. 
ἀνύτειν ΟΥ̓ ἀνύειν, ἰο εἴἶδεοί, σαϊη 

ΟΠΘ᾽5 ῬΟΪηΐ. 
ἄνω, ἀρνταΥ 5 : πορεύεσθαι, ἴο τη Κα 

ΓΌΥΓΠΟΥ ῬΥΟΡΎΘΘ5 ; ἄνω καὶ κάτω, 

ἋΡ ἂπὰ ἄονῃ, ΠαΥΘ δῃα τΏ6Υ6 ; 

τὰς ἄνω πόλεις, οἰ[165 ἴῃ {πΠ6 τηϊά- 

Ἰαπά. 

ἀξίνη, Δ. ΧΘ. 

ἀξιοθέατος, ΜΟΥΤΠΥ οὗ οΟὈϑουνδίϊοῃ, 
οἵ βυγραββίηρ θθδαίυ : ἔγ, ἄξιος 

δηα θεάομαι. 
ἀξιόπιστος, ΜΥΟΥΤΏΥ οὗ σοηῇάθηοα. 
ἄξιος, ψουίῃν : ἄξ. λόγου φίλος, ἃ 

{γθηα σουῖῃν οἵ [Π6 ΠδΙη6. 

ἀξιοῦν, ἴο ἀθοη ψοΥγ, Ἰυᾶρα 
τὶρ τ, 

ἀξίως, σοὨΒΙδίθ ν στ (Π6 αἱρ- 

ὨΪΓΥ ΟΥ ΥᾺΠΚ οὗ ἃ ῬΘΥβοη ; ΨΟΥ- 

{Π1]}ν. 

ἄξων, ονος, ὅ, ΔῊ 4Χ]6-{γὙ66. 

ἄοινος, ΜὶΠΟας ν1π6, βίηρ ὯῸ 

ὙΪΠ6 ; ὁδὸς, ἃ γοδᾷ ἴῃ ΜὨΏϊΟΙ 1Ὲ6 

οδηποῦ θ6 ρῥτοουγοά. 

 ἄοκνος, δοίΐνθ, γεδαὺ ἴο δηΐου 

{00 ]6. 
ἄοπλος, πδυγηθά, ἀοίθη 6]655. 

ἀπαγγέλλειν, ἴο Ὀγϊπρ ψοχά, 8Δη- 

ΠΟΙΏΘΘ. 
ἀπάγειν, ἴο ὈΥΪΏρ ὈΔΟΙΚ, ΟΔΥΥΎ ΠΟΙΏΘ ; 

Ιοδὰ οἵ"; Ἰοδὰ ἔγοτη ομϑ {Π]ηρ’ ἴο 

ΔΏΟΙΠΕΥ, 8510 γΥ6 76 ἸΠΠ ΘΥΘΘΡΈΙΥ. 
ἀπαγορεύω, ἰο [οΥὈ]ὰ ; ο [41], θ6- 

ΟΟΠῚΘ ΟΓῺ Οἱΐ, 

ἀπαθὴς, ἁπμυχί: ἔτ. α δῃηα ἔπαθον, 

2. 8ΔοΥ. οἵ πάσχω. 
ἄπαις, ΟἸ1]41]655: ἀῤῥένων παίδων, 
ΙΓ γοργὰ ἰο τΏ4]68. 

ἀπαλλάττειν, ἴο ἔτεα : ἀπαλλαγῆναι, 
ἴο θ6 γϑὶϑαβϑά, ἀθρδσί. 

ἀπαντᾶν, ἴο τηθοί. 

ἁπανταχοῦ, ΘΥΘΥΥ͂ ΜΏΘΥΘ. 
ἀπαράσκευος, ἈΠΡΙΘΟΡαΓ͵Θά : ἔν. α ἀμ 

παρασκευὴ, ῬΥΘΡΑΥΔΙΙΟΗ. 

ἀπάρχεσθαι, ἴο σοῃβοογαία {Π6 ἢχδί 

Ῥογέϊοη οἵ ἰοοὰ ἰο ἃ ἀοἰέν : ἀπαρ- 
ξάμενος ἠρίστα. 

ἅπας, ασα, αν, 81], ΘΥ̓́ΘΥΥ. 

ἀπεῖναι, ἰο θ6 ἀρδοηΐ, ἀἰβίαης : πολὺ 

ὕβρεωκ, ἴο Ὀ6 [ᾺΥ ἔγοτῃ Ἔχ ΒΙ 1 Πρ’ 
ἸηΒΟ]ΘΠΟ6. 

ἀπελαύνειν, ἴο ἀΥῖνο ἀὐννδΥ. 
ἀπέρχεσθαι (2. δογ. ἀπῆλθον), ἴἰο 

ἀοθραδτσί. 

ἀπέχειν, ἴο "6 ἀϊδίαηξ : ἀπέχεσθαι, 
ἴο ἀὐρβίδίη. 

ἀπιέναι, ἴο ρΡῸ ἀναγ, ἀδρατσέ : ἄπει, 
γοῦ 514}} ἀδρασγί; τ ρ 6 υ. ἄπιθι, 
ἀδρασί. 

ἁπλοῦς, 5'11}016 : ἁπλουστέρα ὅδὺς, 
ἃ 1655 ἱπίγιοαίθ νγᾶγ. 

ἀπὸ, ἴτοτη : οἱ ἀπ᾽ ἐκείνων, {ΠΕ ῚΓ 

Ῥοβίφυμυ ; οἱ ἀπὸ τῶν ἁρμάτων 
προμαχοῦντες, ὙΑΥΥΙΟΥΒ ΠρΉΓ Πρ 

ἴῃ {Π6 νᾶῃ, μανὶηρ' 4110 6 ἃ {ὙΟΤῚ 
{πον Ομ δυ]οί8. 
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ἀποβάλλειν, το ἴὮΥΟΥΥ ἀνγᾶν, το]θοῖ; 
Ιοβθ: τὸ ἀξιόπιστοι εἶναι ἀποβα- 

λεῦτε, γοῖι νν1}}} [οὐ ἕθι τ 4}} οἱ] δαῖτα 
ἴο οοπῆάθηοθ. 

ἀποβλέπειν, ἴο ἸοοκΚ ἔγογῃ ἃ ὈΪδοβ, 

Ιοοκ ουΐ, τοὰηά Δροῦί. 

ἀπογεύεσθαι, ἰο ἰαβίε οἔ, 
ἀπογράφεσθαι, ἴο οἷνα ἴῃ ΟΠΘ᾽ 5 
ΔΙ : ἀπογεγραμμένοι, Θηίογοὰ 
ΟἿ {{ππ6 Ἰ151, 

ἀποδεικνύναι, ἴο 5ῆαν7ιὺν,7͵ ἀδιηοηβίζαίο ; 

ΒΏΘΥ [ΟΥῚἢ, ΘΧΒΙΟΙΙ. 

ἀποδέχεσθαι, ἴο γοοεῖνο, ΠΘΔΓ. 
ἀποδιδόναι, ἰο γοδίογα, ρῖνα Ὀ8οῖς ; 

ΘΟὨΒΙΡΊ., ἃ5 ἃ ὈΟαΥ ἰο {Π6 φδτίῃ ; 

οἷν δοοογάϊηρ' ἴο ῬΥΌΟΤἶΪβ6. ΟΥ̓ 

ΔοΥΘοιηθηΐ. 
ἀποδιδράσκειν, ἴο 6508 06 ὈΥΪνΙΪν ; 

1ῃ ΟΡΡοβι ΠΟ ἴο φεύγειν, ψΜὨ]Οἢ 

ἴβ. ΟΡΘΩΪΥ : ἀποδιδράσκειν εἰς τὸ 
μὴ ποιεῖν, ἴο ΒΏΥΙΠΙΚ ἔγοπι ἀοΙηρ,. 

ἀποδοκιμάζειν, ἰο τεα]δοῖ, 5ΕΓΠΚ6 ουΐ 
οὗ [Π6 1ἰδύ ΟΥ̓́Τ αδ΄ογ-ΤΟ ]]. 

ἀποθνήσκειν (2. ΔοΥ. ἀπέθανον), ἴο 
αἸ6. 

ἀποκαθαίρω, ἴο ψὶρ6 οἸθδῃ. 
ἀποκαλεῖν, ἴο Υ608]}}, 56ηα ἔου 

ΒοΙη6. 

ἀὠποκομίζειν, ἴο ΟΔΥΥΥ ΟΥ̓, ΘΟΉΨΘΥ 
ΑΥΤΑΥ, οοπμαποί ἔγοτη ΟΠ6 ῬὉΪδ66 
ἴο Δποίμου : ἀποκομιεῖ, Α(ί. ῸΥ 

ἀποκομίσει. 

ἀποκόπτειν, ἴο οαΐ οἵ, 

ἀποκρίνεσθαι, ἴο ΔΏΒΥΘΥ. 
ἀποκρύπτεσθαι, ἰο ΘοΠο68], ᾿Ιοᾶνα ἴῃ 

ΟὈΒουΊν. 

ἀποκωλύειν, ἴο ὨΙΠΔ6Υ, 66 Ὁ Ὀδοῖκ. 

ἀπολείπειν, ἰο Ἰεανα ὈΘΠ1η4, ἀοβοσΐ, 

[1]: ἀπολιπὼν ὅσον, Ὠανὶηρ᾽ Ἰο Εἴ 
5ΌΟΘΝ 8} Ἰπίουνδὶ 88. 

ἀπολλύναι, ἴο 1056, ἀο5ίτοΥ ; ἀπὸλ- 

λυσθαι, τηϊᾶ. ἰο ῬΕΙ5ἢ : ἀπόλω- 

λας, γοι ἢᾶνθ Ῥδυβθα, γοὺ ἃΥ6 
Ἰοβέ, ἀπάοῃθ. 

ἀπολύειν, ἴο ἴγαο, 1θογαΐθ, γ6]6 886, 

δχριηρῦ : ραυϊο-ροβί-ἕαΐ, ἀπολε- 

λύσομαι. 

ἀπομνύναι, ἴο ἄἀθηγ ὉΡΟΠ ΟΔΙ]ι, 
ἀποπέμπειν, ἴο 56ηἃ Ῥδοῖκ, βεπά 

ΑΥΑΥ, βομὰ ἰῃ ἀἰβοδγθηΐ αἰἶγθο- 
(1015, αἸΒΙΩ 158. 

ἀπορεῖν, πού ἴο ΚποΥ ΜΠ] ἢ ΜΑΥ ἴο 
{ὰγ, ἴο Ὀ6 Ῥευρ οχϑᾶ : ἀπορεῖ- 

σθαι, ἴο θ6 Ῥτουρμύ ἱηίο ἀἰ]Η- 

ΟἸ] 165: ἔτι α μα πόρος, ἃ ΜΆΥ. 
ἀποῤῥοφεῖν, ἴο 5νγ4]]ονν. 

ἀποσείεσθαι, ἴο 5..41κ6 οὔ, 85 ἃ ΠΟΥΒ6 

1(5 ΥὙἹ 6 Υ. 
ἀπόσκηνοι, ποΐ υδὶηρ' [Π6 5δγὴ6 ἰθηΐ, 

ποῦ χηθϑϑίηρ' ἰορ ΠΥ : ἔτ. σκηνή. 

ἀποστρέφειν, ἴο π᾿ ΔΠΟΙΠοΥ ουΐ οὗ 
[η6 ῥϑῖι ; ἀποστρέφεσθαι, ἰο το- 
[ὈΥΉ. 

ἀποσφάττεσθαι, ἴο 540 ΟΠ 6᾽5-56], 
ἀποτίθεσθαι, ἴο 1ΔΥ Ἃρ, ΚΕΘΡ ἴῃ τὸ- 
ΒΥ: τὰ ὅπλα, ἴο ἰᾶγ ἀογῃ ἘΠ 6ῚΓ 
ΔΥΤΊ5, ἀ6]1ν 6. ὉΡ. 

ἀποφέρειν τὰ ὅπλα, ἰο Ὀγΐηρ' ἔοΥ (ἢ 
ΔΥΤΩΒ ; δασμὸν, ἴο ῬΔΥ {{ἸΡαυία : 
ἔπι. ἀποίσω. 

ἀποχωρεῖν, ἴο ἹΓΠαΥαν,. 
ἀπροφασίστως, ν1]]1Πρ]ν, πἰτπουΐ 

ΘΧοιβα: ἔτ. πρόφασις, ἃ Ῥτε- 
ἴθ η66. 

ἅπτειν, ἴο οοπηθοῖ: ἅπτεσθαι, ἴο 

[αβϑίθηῃ ΟἹ θ᾽ 5- 561 [ὁ ΔὴΥ {μϊησ, 
ἰουοῇ. 

ἄρα, ἡ ΘΊΠΕΥ ἢ ἩΠΘΊΠΘΥ ποῦ, 
ἄρα, {ΠΕ ΘΟΥΘ ; [ουβοοίῃ, ἀου θ61688, 

᾿ηἀερά : τοῦτ᾽ ἄρ᾽ ἦν, {Π15 ΞΌΧΘΙΥ 
τηυβύ Ὀ6. 

ἀργεῖν, ἴο σΘ6456 [ΓΟΤῊ ΟΥΪΚ ; Ὀ6 1η- 

ΘΟΠνΘηϊΘησΘα ; Πθρ]θοΐ {ΠΥοῸρἢ 
᾿πάο]6ηο6 : ἔτ, α ἀπὰ ἔργον. 
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ἀργύριον, ἄργυρος, 51] ν6Υ. 
ἀρέσκειν, ἴο ῬΡΙΘᾶ56 : ΜΙ ἃ ἀδί. 

ἀρετὴ, νἰχίαιθ, ΘοΌΓΑΡ6, ογεπά6, 
ἀριθμὸς, ἃ ἩΌΤΩΡΘΥ. 
ἀριστᾶν, ἰο Ὀγοακίαβί : Ῥεγῇ, ἠρί- 

στηκα. 

ἀριστοποιεῖσθαι, ἴῃ8 587η6 85 ἀρι- 

στῶν : ἔν. ἄριστον, ὈΓοαΚίαβί. 

ἄριστος, Ὀαϑύ : ἄριστα, Δάν. 

ἀρκεῖν, ἴο θ6 5υ!ηοϊθηΐ, βιιβῆοθ, 5ὰ- 

εἰβίγ ; το Ἰαβί, βαϊα οἵ ρυου βίο 
τ[Πδὲ δΥ6 ποῖ Βοοῇ 8ρ01164. 

ἄρκτος, ἧ, ἃ ὈΘΑΥ; {Π6 πουίῃ. 

ἅρμα, ἃ νιΑΥ-ΟΠδγὶού. 

ἁρμάμαξα, ἃ οΔΥ, οονεγοα νϑ}10]6, 

ἴῃ ἡ 1Οἢ. ΟΠΊΘἢ ὙΘΥΘ ΟΔΥΥΙΘά,. 
ἁρμάτειος, ὈΘ]οΠρΊΠρ' ἴο ἃ ομαγϊοί ; 

δίφρος. 
ἁρματηλασία, [μ6 τοί Ποά οὗ ἀγἱ νίηρ' 

ΘΠαυϊοίβ : ἔγ, ἅρμα πα ἐλαύνω. 
ἁρματηλάτης, ἃ ΟΠΑΥΪΟίΘΟΥ, 

ἁρπαγὴ, ΥΔΡ1Π6, ΥΑΡΔΟΙΈΥ, ΡΙ που ; 
ΘΥΘΘΑΙΏ688. 

ἁρπάζειν, ἰο ΟΔΥΥΥ ΟΥ̓ ὈΥ ἔἴοτοο, 
ῬΙυπάου. 

ἄῤῥην, ενος, ὅ, τη4}6. 

ἀρτᾶν, ἴο Βυβροπᾶ : ἱμᾶσιν ἤρτην- 
ται τὰ πλεῖστα, 4Υ6 ἴαδίοηρα ὈΥῪ 

{Ποηρ5. 
ἄρτι, ᾿δύ Πονγ, Ἰαίο]γ. 

ἄρτος, Ὀγοδά. 
ἀρτοσιτεῖν, ἰο δα ψῃραίθη Ὀγοδά. 

ἀρύειν ΟΥ ἀρύτειν, ἴο ἀΥ̓ΑΡΥ ἴοΥ 8Δῃ- 
οἴμου : ἀρύεσθαι, ἴοΥ ΟΠ 6᾽5-86], 

ἀρχεῖον, ἃ ῬαΪδο6, Ταβιἄάθηοα οἵ [Π6 

ΠΟΡΙ] έν. 

ἄρχειν, ἴο τι]6 ; Ῥαρίῃ : ἦρξαν δρό- 
μου, ἴπ6γ θαρδὴ Υὰππηϊηρ᾽ : ἄρχε- 
σθαι, ἴο Ὀ6 γυϊεα, ἴο ΟΡΘΥ; ἴο 

Ῥδρίη : ΜΠ ἃ ῬΑΥΓΟΙΡ]6, ἄρχε- 
ται ἀπολείπουσα, ὈΘοΊΏ5 (0 [41]. 

ἀρχὴ, ῬΌΜΘΥ, ρονθυῃτηθηΐ, ἀοχὶ- 

ὨΐΟΙ ; Τ]]1ΓΑΥῪ Δα ΠΟΥ : ἀρχαὶ, 
ΤηΔρΊ βίγΔΟΥ, τηδρ᾽βίγαΐθϑ ; ἔχειν 
ἀρχὰς, ἴο Π]] δῃ οΗῆοα; τὴν ἀρ- 
χὴν λαμβάνειν, ἰο ραΐηῃ {πΠ6 5ι- 
ῬΥΘΠΊΘ ῬΟΥΘΥ : ἃ ὈΕρΊΠηΐηρ'; ἐξ 
ἀρχῆς ΟΥὙ ἐξαρχῆς, ἴτοτα {π6 θ6- 

δ᾽ πηϊηρ', αὖ ἢγβί, δὲ οΠο6, ἱτητη6- 

αἸδίοϊν. 

ἄρχων, ἃ ΥᾺ]οΥ, Κίηρ, 

ἀσεβεῖν, ἴο Ὀ6 ἰχηρίοιβ : Ροσγῆ, 1ηξ, 
ἠσεβηκέναι. 

ἀσθενεῖν, ἰο θ6 5101κ, 1]: ἔτ. α δπὰ 

σθένος. 
ἀσθενὴς, ΘΔ, ῬΟΥΘΥ 655. 

ἀσθενοῦν, ἴο ΘΔ ΚΟ6η, γΤοάποθ. 

ἀσινὴς, ὨΔΥΤΩ]655 : ἔτι α δηᾷ σίνο- 

μαι, ἴο Ὠυτί. 

ἀσκεῖν, ἴο ΘΧΘΟΙΟΙΪΒ6, ῬΥΔΟίΪ56 ; τὸ 

σῶμα εἰς ἰσχὺν, ἴο ΥΕΠΟΥ {Π6 
Ὀοᾶν τοθυβέ ὈΥ͂ ΘΧΘΙΟΪΒ6. 

ἀσπάζεσθαι, ἴο ΘἸΏΡΥΔ66, 5δ]αΐο, 

ΚΙΒ5 ; ἴον, σπᾷ τηποῇ οἵ, μο- 

ΠΟΙ. 
ἀσπὶς, ἃ 5ῃ161]4 : ἐπ᾽ ἀσπίδα, ἴο {Π6 

Ἰο, Ὀδοδβθ 50] 19 5 θΟΥΘ 16 

581614 οἡ {ΠπΠ6 Ἰοἴϊ δυτη. 

ἀστράπτειν, ἴο ΗΑ 5}, ΞΠ1η6. 

ἀσύντακτος, Ὡοΐ ΔΥΥΔηρΘΩ͂, ουΐ οἱ 
ΟΥ̓ΔΘΥ : ἔτ, α ἀηά συντάσσω. 

ἀσυντόνως, ΥΘΙΩΪΒΒΙΥ, πΙϊΠοιι οχ- 

ΘΥ̓οη : ἀσυντονώτατα ἔχειν πρὸς 

τὴν πορείαν, ἴο Ῥυ γι [Π6 ΟΌΤΏΘΥ 
ἸοΙβγ νυ, Ῥγοοθθα ΨΘΥΥ 5] ΟΝ ]ν: 
ἔτ. α δῃηᾶ συντείνω. 

ἀσφαλὴς, 5αἴδ, Βδοῦγ : ἐν τῷ ἄσφα- 
λεῖ, ἴῃ ΒΘΟΌΤΙΥ : ἔτ, α δηᾶ σφάλ- 
λω. 

ἄσφαλτος, ἡ, Ὀϊζ τη η. 

ἀσχολία, οσουραίζοη, δθιιβί 688 : 

ἄσχ. παρέχειν τῷ εὐφραίνεσθαι, 
ἴο ἰηίθυσαρί Θη]ογιηθηΐ: ἔτ. ἃ 
δηα σχολὴ, Ἰοἰδυχο. 
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ἅτε, β'ποθ, [οὐ αβθλιο 85: Ψ1ΠῚ ἃ 

πομηϊηδίῖνο οἵ {π6 Ῥδυίοῖρ]ο : 
ἅτε ὧν, ἃ5 Ὀδὶηρ, βίηοθ ἢ ψγ85: 

ἢ 1Π6 ρθη. ρβο]αΐθ, θθοδιιδ6, 

βίποθ ἢ. 
ἄτιμος, ἰοῦ ΠΟΠΟῸΥ, ἈΠΠΟΠΟῸΥ - 

δὰ ; Ἰἱσποιηϊηΐοιιβ, ἀἰβῃοποιυγοά, 

αἀἰβρυδοθία! : ἔτ. α ἀπά τιμή. 
ἀτριβὴς, ποῖ ψΟΥΠ Οαΐ. 

ἀτυχεῖν τινος, ἴο ἴα] ἴῃ οὈίαϊηῖπο, 
θ6 ἀϊβαρροϊηίθα, πηβιιοοθββίαὶ. 

αὖ, ἀραΐη, ἴῃ {16 τμδ ΠΟΥ, 8130 ; ἴῃ 

ἴΓη. 
αὖθις, ἀσαῖϊῃ, ἴῃ {Π18 ΤΊΔΉΠΘΥ ; 8η- 

οἴπου ἐϊπηθ, μουθδίζου, 

αὐλίζεσθαι, ἰο Ῥὰ55 {π6 πἰολί. 
αὐξάνεσθαι, ἴο σὙΟΥ ἋΡ : ἐν τῇ αὐτῇ 

οἰκίᾳ αὐξηθέντες, Ὀγουρί ἀρ ἴῃ 
1Π6 5816 [Δ γ,1]}Υ. 

αὐτίκα, Ἰγητηθαϊαίθ]ν, δὲ οΠο6. 

αὐτόθεν, ἤοτι Ππθποθ, ἔτοτη {Ππδΐ 

᾿ ΨΕΓΥ͂ Β5ροί, 
αὐτόμολος, ἃ ἀεδουίου : ἔν. αὐτὸς, 

οἵ Βἰτηβ6], ἀπ μολεῖν, ἴο σΟΙη6. 

αὐτὸς, ἢ, ὃ, ὨἸτη561, Π6 : αὐτοῖς τοῖς 

ἵπποις, ΜᾺ 1Π6 ΠΟΥΒΘ5 85 Μ6]]} ; 

αὐτός τις, Θαοῖ ᾿ἱπαϊνιάπ8], ΘΔ ο ἢ 

ΓῸΥ Ὠϊγηβο]ῦ; ὃ αὐτὸς, [Π6 581η6 ; 

τούτοις ταὐτὰ ἔλεγον, [Π6 5δ1η6 
ΓὨ]ηρ5 85 {ΠῸῪ ; τοῖς αὐτοῖς Κύρῳ 
ὅπλοις ὡπλισμένοι, [Γ ὨΙΒΠ6α 11 

[Π6 5816 ΔΥΤΠΟΙΥ ἃ5 ΟΥΤῸΒ ; εἰς 

τὸ αὐτὸ, τορο. ΠΥ. 

αὑτοῦ, ἴον ἑαυτοῦ, οἵ Π]τη561, 

αὐτοῦ, ΤΠ 6Υ6. 

ἀφαιρεῖν, ἴο 186 ΔΥ͂ΔΥ : σφίσι τὸ 
συστρατεύειν, ἴο ΘΧοΙηρύ {Π61ὴ 
ἔγογη στα Ἱ] ΠΑ ΥῪ 56 ΥνΊο ; ἀφαιρεῖ- 
σθαί τινά τι, ἴο ἴΔκ6 ΔΗΥ͂ {π]ηρ 
ἴγοῖὴ ΔΗΥ͂ 0168. 

ἀφανὴς, ουΐ οὗ 5ῖσμέ: ἐν ἀφανεσ- 
τάτῳ, 50. χωρίῳ, ἴῃ ἃ 5ροῦ 85 Το- 

ΠΕΧΊΙΟΟΝ. 

Εἰγεα 85 ῬΟββίθ]6 : ἔν, α δηὰ φαί- 
νομαι. 

ἀφθονία, Ῥ]Θηϊν. 
ἄφθονος, Ῥ]Θ ΠΕ Ὁ], Δ απ ἀδηΐ, 

ἀφιέναι, ἴο ἀἰδηηῖδδ; βοηᾶ ἰουίῃ ; 

ἢ] ἃ ΜΘ ΆΡΟη ; προ]θοΐ, ἰθᾶνθ 

ἴο ΔηοίΠ6Υ : Ῥογῇ, ρᾷ88. ἀφεῖμαι : 
ἔγοιη ἀπὸ ἀπά ἵημι. 

ἀφικνεῖσθαι (2. ΔοΥ. ἀφικόμην), ἴο 
ΑΥΥΊνΘ : εἰς τὸ ἴσον τῇ ἱππικῇ, ἴὸ 
ὈΘοοΙη8 Οἡ ὁ Ῥᾶγ ἴῃ Πουβθιηδη- 

5})10Ρ. 
ἀφιστάναι, ἴο 561 ἃ5146 ; ἰο Δ]16Π8ῖ6 : 

ἀποστῆναι, ἴο 5ίαπα 85146, δ ἃ 

ἀϊδίδποο ; ἀποστῆναί τινος, ἴο [4]}} 

ΟἹ ἴγοιῃ ; ἀφίστασθαι, ταϊά. το 

[τ ουΐ οὗ [6 σουγϑ86 ; ἀθβοσῦ; 

560666. 
ἀφορᾶν. ἴο ἸοοΙς 'π 8 ορροβὶίβ 41- 

τϑοίίοη, ρυθϑθηΐ [Π6 Ὀ80Κ. 

ἄφρων, ψιτπουέ ἀπαογβίδπαϊηρ, ἱπη- 

Ῥυυάθηξ : ἄφρον σῶμα, ἃ 56η86- 
1655 θοᾶγ: ἔτ. α ἀπα φρὴν, [Π6 
τηϊηὰ. 

ἄχειρος, ἱῦΠπου ΠδΠ 68. 
ἄχθεσθαι, ἴο ΡῈ οστὶονοά, νεοχϑῶ, 

ἰγοαὈ] θά. 

ἀχρεῖος πιὰ ἄχρηστος, υ.56]685. 

Β. 

βάδην, 5] οΟΥ]Υ, νΥ10}} ἃ 5]ΟΥ ΤΠΔΥΟΉ, 

ἃ8 ΟΡροββά ίο δρόμῳ : ἔν. βαίνω. 
ΟΥ̓ βάω. 

βάθος, τὸ, ἀερί!, 5 οὗ ἃ Υἶνϑυ. 

βαθὺς, εἴα, ὑ, 466}. 

βάλλειν, ἴο 5ΒΕΧ1|ς6 ; ὈΥΟΡΟΥΙΥ, 1 
ἃ. Υη155116. 

βάναυσοι, ΜΟΥ ΘΗ, τη ΟΠ ΔῊ Ϊ65, 8Υ- 

[ἸΒΔΠ5.; ῬΙΓΟΡΘΥΥ, 5121{Π|5, ἴοτ- 

ΘΕΥΒ: ἔν, βαῦνος, δι [Υηδ06. 
βάρβαρος, ῬΑΥθαΥο, ἐογθῖσῃ ; 8]]} 

οΥ ΘΙ σΏΘΥ 5. 6 τ ο6]]6α βάρβαροι 
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Ὀγ {Π6 αὙΥ̓ΘοΚβ ; ἤθῆσθ δρρὶϊοα 
Ὀγ Χεπορθοη ἴο {μ6 Ῥευβί8 5. 

βάρος, τὸ, πεῖρῃξ : τῶν στρωμά- 
των, ἃ οὐμρτοιβ ἰοδα οὗ οονϑυ- 

ἴηρ5. 

βασίλειον, ἃ Ῥά]ᾶοα: τὰ βασίλεια, 
50. δώματα, {Π6 5816. 

βασιλεύειν, ἰο τεῖρῃ : ἐν Πέρσαις, 
ΟΥ̓́ {Π6 Ῥουβίη8. 

βασιλεὺς, ἃ Κρ ; ΘΞΡΘοΐΔ}}Υ οὗ {Π6 
Ῥευβίδη. 

βέλος, τὸ, ἃ Ὑη55116 ψθΆροη : ἔτ. 

βάλλω. 

βελτίων, ὈοίίεΥ, ὈΥΑνΘΥ : βέλτιστος, 

Ῥοβί, Ὀγαγοϑί. 

βῆμα, ἃ 5ῖ6ρ : ἴ΄. βάω, ἴοτ βαίνω. 

βία, ἴογοα, ν]ο] 6 ηοα : βίᾳ, ν᾽ ο] Θ μΠ]ν, 

ἴῃ 5ρ116 οὗ 

βιάζεσθαι, ἴο 561Ζ6 ὈῪ ἴογοθ, ψγαβί, 

δχίοτί : εἴσω, ἴο ἴΟΥΟΘ ΟΠ Θ᾽ 5 ὙΥΑΥ͂ 
Ϊη. 

βιοτεύειν, ἰο 1ἴνα : ἔγ. βίοτος, |1ἴ6. 

βλέπειν, ἴο 566: εἰς ΟΥ̓ πρὸς, ἴο 
Ἰοοκ ἐονγαγά. 

βοᾶν, ἴο 5ῃοαπί, 

βοηθεῖν, ἴο αδϑ|ϑί, Π6]0, βισοοῦτ ; 

ΡΙΓΟΡΟΥΥ, ἴο Τὰ ΠΡ ΟἹ ΘΑ Πρ’ 
ἃ ΟΥΥ ΤΟΥ Δϑϑιβίδῃοα : ἔγ. βοὴ ἂπὰ 
θέω. 

βούλεσθαι, ἰο ᾿ὶϊϑἢ : τί βουλόμενος, 

ΜΠ] ἢ τ Παΐ ἀοβιρη, ἢν 1 μᾶλλον, 
ἴο ῬΥΘίου, 

βουλεύειν, ἰο 6 ἃ βοῃδίου ; ο ἀ6- 

᾿Πογαΐθ, ας Θοη56], Ρ]Δη, ρ]οῦ: 

βουλεύεσθαι, ἴο οΘοηϑα]ῖ (ορ ΊΠοΥ ; 

Δαορύ Τηθάβιιγο5. Δίου ἀθ ΠΡ γὰ- 
ΠΟ ; ἀθοϊάθ ; σοηβα]ῦ ΟΠ Θ᾽ 5 ΟῚ 

ἰῃτογοβίβ ; Ῥ]οῖ, ἄθνϊβα : τὰ βου- 

λευόμενα, Ῥάᾶ58. [ὉΓ τὰ βουλεύ- 

ματα. 

βοῦς, ἂτι ΟΧ, σΟΥ̓́ : Ῥ]αγ. βόες. 

βραχὺς, 5ϊιοτί, Ὀγϊοῦ: βραχύτεροι 

λόγοι, ἔδυνε ποτ 5; βραχυτέρα 

φάλαγξ, ἀἰτη] 5116 ἴῃ ἸΘΠρΊΗ. 
βροντὴ, ἰπυὰπά 6Υ. 

βρῶμα, ἴοοά, τηϑδέ : ἔγ, βρώσκω, 

Θαΐ, 

ΙΓ. 

γαμέτης, ου, ὅ, ἃ Ὠυβραπά : ἔτ. γα- 

μεῖν, ἴο ΤΩΔΥΥΥ. 

γάμμα, [Π6 τ{πϊγὰ ΘΕΟῚ ἴη [Π6 αὐτο ῖκ 

ΔΙΡΠαρθί. 
γὰρ, ἴογ ; ἰογβοοίῃ ; βϑθοᾶιβα: [ἴΐ 

Γγθαμθητ]ν γϑίουβ ἴο ἃ βθῃηΐθῃοθ 
ΟΥ̓ ΟἸαιιβθ 6] σ᾿ ΠΕΠΥ οτηϊἐθα ; 15 
564 1πίοΥΥορ δνεϊν, οὐ γὰρ πολί 
σοι δοκεῖ κάλλιον τόδε τὸ δεῖπνον ; 

γγΠαΐ ἢ ἀοο5 ποΐ {Π15 ἀἸ ΠΟΥ 8Ρ- 

ῬΘΔΥ ἴο γουῦι ὈδίίοΥ ἢ 

γαστὴρ, [Π6 Ρ6]]γ. 

γε, αἱ Ἰϑαβί, {γῸ]Υ : καὶ---ε, ἀπὰ 

ΠΟΥΘΟΥ͂ΘΥ. 
γελᾶν, ἴο ἸΔρἢ. 

γελοίως, ΥἹαἸΟΌ]ΟΙΙ5]γ. 
γέλως, Ἰαπρ ον. 
γενέθλια, τὰ, ἃ Ὀἰγίπάαν : ἔτ. γίνο- 

μαι. 
γενειάσκειν, ἴο ὈαρῚπ ἴο πᾶνγθ ἃ 

Βθοαγά, γϑδοῦ {Π6 ἂρ οἵ τηδη- 
μοοά : ἔτ, γένειον, ἃ ὈθαΓά. 

γένος, τάο6, [ἈγΩ]Υ. 
γεραίτεροι, 6ἸΘΥ5, ΞΘΠΔΙΟΥΒ : ἔτ. γέ- 

ρας, οΪά ἃρθ. 
γέῤῥον, ἃ Β4υδγα 5Π|1614, τηδάθ οὗἉ 

οδίθυβ, 864 Ὀγ {πὸ Ῥϑυβίδηβ. 
γεύειν, ἴο ρίνα ἃ ἰᾶδίθ ἴο ΔπΟΙΠΟΥ: 

γεύεσθαι, ταϊά. ἰο ἰδία ; ψ 1 ἃ 

θη. 
γεώλοφος, ΟΥ γήλοφος, ἃ ἘΪΠΟΟΚ, 

τηοὰπᾷ : ἔτ, γῆ ἀηὰ λόφος. 
γῆ, ἴ6 φαγίῃ ; ψουβῃρροὰ ἃ5 ἃ 

ἀοιέγ. 
γῆρας, τὸ, οἷά ἀρ6. 
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γίγνεσθαι, ἴο θ6 πιδᾶθρ, ὨΔΡΡΘῺ ; 

ΒΡΎΪηρ' ἔσο, θ6 θΟΥῚ ; [8]] το {Π6 

Ιοΐ οἵ; Ἀδ6. 

γιγνώσκειν, ἴο Κπον, ὑπαογβίδηᾷ, 

Ῥογοοῖνο ; ἀθίθυτηϊηθ, θ6 οἵ ορὶ- 
ΐοη ; ἰηΐου, οοποὶᾶθ, οομῃ͵θο- 

ἴαχγο ; 10 15 ἔγθαιθηῦ!ν σοηβίγιρα 

γ ἢ ἃ ῬΑΥΕΟΙΡ]6 : ἔγνω τὸν ᾽Ασ- 
τυάγην τῆς μητρὸς πατέρα ὄντα, 

ἢ6 Κῆθν (παὶ Αβίγαροβ γγὰ5 ΠῚ5 
ὉΠΟ]6. 

γνώμη, 8) ΟΡΙΠΙΟ, Ὀ͵δη, ἀΕΒΙΡῊ ; 

τηϊη, γϑβο] ας] 0 : ἔτ. γνῶμι, ἴῸΥ 

γιγνώσκω. 

γνωστὴρ, Ἦρος, ὃ, ἃ νου ΟΠ ΘΥ ; ΟΠ6 

ταὶ φ]θάρθβ Ὠϊτηβοὶῇ [Ὁ {Π6 

ἸὰΘΗΌΥ ΟΥ̓ ΟΠΔΥΔΟΙΘΥ οὗ ΔΠοί ΠΟΥ : 
ἔτ. γιγνώσκω. 

γοᾶσθαι, ἴο Ἰατηδηΐ, 76 6} [ὉΓ. 
γονεὺς, ἃ ῬδΥΘΗηΐ. 
γόνυ, γόνατος, ἃ ΚΠΘ6. 

γοργὸς, ὨΟΥΤῚΌ]6, ἔγΊρ [Ὁ], βίθση. 
γοῦν, δ Ἰδαδί, ΠΟΥΘΥΘΥ. 

γράμμα, ἃ Ἰοίίογ, οΠαγδοίοθυ : ἢ. 
γράφειν, ἴο ψΥΐα. 

γυμνῆτες, ᾿Ιρἢ [-ΔΥΠΘα [ΓΟΟΡΒ : {{΄ 

γυμνὸς, πακοά. 

γυνὴ, ἃ ΜΟΙΏΔΠη, Ὑ1ΐ6. 

Ἅ. 

δαίμων, ἃ ἀοἰίγ ; ἔογίαηα. 

δακρύειν, ἴο ἼΘΘΡ. 
δάκρυον, ἃ 168. 
δᾷς5, δᾳδὸς, ἢ, ἃ ΤΟΥῸἢ ; οἱπ6- τοοά. 
δασμὸς, ἰυἱθαίΐο : ἔτ. δάω, ἔοΥ δαίω, 

ἴο αν] 6. 
δὲ, θαΐ ; σΘΠΘΥΔΙΠ]Υ͂ ΘΟΥΥΘΒΡΟΠ 5 [0 

μὲν ἴῃ ἃ Ῥγδοράϊηρ' οἸα86 : ὅ μὲν, 
[Π6 Ομ, ὅ δὲ, [Π6 οἴΠΕΥ ; οἱ μὲν, 

ΒΟΙΏ6, οἱ δὲ, ΟΥ̓ ΠΕΥΒ. 

δεδοικέναι οΥ δεδιέναι; ἴο ἔεαΥ : ῬΟΥΙ. 
τη. ἔν. δείδειν. 

«----- 

ΠΕΧΙΟΟΝ. 

δεῖ, Ἢ ῬΘΠονθ5; {ποτ ἰ5 πρρᾶ: 

δεῖ ἡμῖν φυλάκων, νγα ᾶνα πϑοοᾶ 

οἵ ριυιαγᾶβ: τὰ δέοντα, ἀμίϊ685 ; 
ΠΘΟΘΕΒΑΤΙΘΒ. 

δεικνύναι οΥ δεικνύειν, ἴο 5ιον, 46- 

Ιηοηδίγαίθ, ροϊηῦ οαΐξ, τΏ8ΚῸ 
Κηόνη. 

δεινὸς, (ΘΥΥ1016, ἀδηρθτοιβ: οὔτε 

ἀγαθὰ οὔτε δεινὰ, πο ΠῈΥ ρσοοᾶ 

ΠΟΥ θα ογίμηθ. 

δειπνεῖν, ἴο 5}, ἀἶπα6. 
δεῖπνον, ΒΌΡΡΘΥ, 

δεῖσθαι, ἴο 66 ; 451, δηίγοαῦ: ἤν 

τι δέωμαι, ᾿ξ 1 5ῃουϊὰ Πᾶνε δὴν 
Οὐσοδδίοη ; τοῦ βασιλέως δεῖσθαι, 

ἴο πϑρᾶ {Π6 ἴδνουγ οἵ {Π6 Κίῃρ,, 
ΥΘααΪγΘ δαγηϊββϑίοη ἴο ; δεόμενος 
αὐτοῦ, Θπίγοαίπρ' ὨΪη1. 

δεισιδαίμων, γε] ]ρΊοιι5, ΓΟ ν ουΐηρ' ἐΠ6 
δοάβ: ἔν, δείδω, ἴο [6Δ7, δηᾶ 

δαίμων, ἃ ἀοἰίγ. 
δέκα, ἴ6η. 

δεκάδαρχος, ἃ. ΘσΟΙΏΙΩΔΗΘΥ οὗ ἴδῃ : 
ἔτ, δέκα ἀῃα ἄρχω. 

δεκὰς, ἃ Ῥοὰγ οἵ ίδη. 
δεξιὰ, ἧ, 50. χεὶρ, {πΠ6 τὶρῃΐ Παηᾶ, 

δεξιὸς, Οἡ [Π6 Υἱστῦ μαπα ; 85 βροντὴ, 

δὴ ΔΒΡΙ οἱ οι ΟἸΊΘΗ. 

δεξιοῦσθαι, ἴο ΟὙΔ45Ρ [Π6 τὶρῃξ Πδηάᾷ, 
δέον, ἔν. δεῖ, ἩΘΟΘΒΒΟΤΎ, Ὀεοοχηΐηρ, 

ῬΙΟΡΘΥ. 
δέρη, [π6 ΠΘΟΚ. 
δεσπότης, ἃ τηδϑδίου, ἰογὰ, ΟἼΠΘΥ : 

ἔγ. δεσπόζω, ἴο Υ]6. 

δεύειν, ἴο τηοϊδίθη : θυ, ρϑυῖ. δε- 
δευμένος. 

δέχεσθαι, ἴο γτεορῖνθ; 

δϑϑϑηΐῦ ἴο ; ΘῃάαγΓ6. 

δὴ, πον : πάλαι δὴ, Ἰοηρ' 5ἴποα, 8]- 

γοδαγ ; καὶ δὴ, 1. 4ᾳ. ἤδη, πον, δι 

ΟἼ06. ἴῃ διρυμηθηίΐβ δηα ᾿ηξου- 

ΘἤΟ65 1 Ἰη68η8, {Ποσϑίοσοθ, [Π6η, 

ΔΡΡΓΟΨΘ, 
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ΔΟΘΟΥΪΠρῚν ; πη {Γ{}|, ἱπά θά. 
ἢ τη ᾿πηρογαίνθ, {πθη, 1 

Ῥτὰν ; ἴωμεν δὴ, Ιεἴ 5 ρῸ {Π6η ; 

πῶς δή, ον 507 

δῆθεν, [ΟΥΒοοίἢ, ἴῃ σοοα {γαίῃ. 

δῆλος, τηδηϊοβί : δῆλός ἐστιν, ὅτι, 

1 15 πηδηϊοϑέ {Πδΐ ἢ, ὅζο. 

δηλοῦν, το Ἰηἀϊ]Ἰοαίο, ἄθοϊαγο : ἐδή- 

λωσε, 86. ἑαυτὸ, {πΠ6 [αοΐ 5ῃονγοα 

1156}, 10 ΔρῬθαῦϑά, νγὰβ τηδηϊεβί. 

δῃοῦν τὴν χώραν, ἴο ἸΔΥ ψΜαβίθ ἃ 

ΘΟ ΥΥ. 
δήπου, ἃ5  ΞΌΡΡΟΞΒΘ, 1 {ΓῸΡ ; 66Υ- 

[ΑἸΉΪγ, 5 γθα]ν. 
δῆτα, {Ὑ]γ, ΔΒΒΌΓΘαΪν. 

διὰ, {ΠΥΟῸΡῊ : διὰ πένθους τὸ γῆρας 

διάγειν, ἴο ΒρΡΕΠα ΟΠθ᾽5 οἷά ἃρῈ 
ἴῃ ρυἱϑῖ; διὰ στόματος ἔχειν, ἴο 
14 1Κ δοιέ, Ξρθαῖκ {Π6 ρυδίβεβ οὔ; 

διὰ τοῦ δικαίου, Ἰυι]ν; διὰ τὸ 
ἐρᾶν τοῦ ἔργου, {Ὠγοιρ]ι ΠἸΚίηρ, 

ΟΥ̓ θθοδιιβα 6 ᾿ἰκρὰ {π6 Ὄχϑὺ- 
οἾ56. 

διαβαίνω, ἰο Ῥᾶ55 ΟΥ̓ΘΥ͂, ΟΥΌΒ5. 

διαβάλλειν, ἴο σα] πη ηϊαΐο, Θχοϊίθ ἃ 

ῬΥΘ]παϊοΘ ἀρδιηβί, 

διαβιβάζειν, ἴο ΘΟΏΥΘΥ οΥΘΥ, {Γ8η5- 

Ῥογί. 
διαγγέλλειν, ἴο ΞΒρΥΘΔα πενγϑ ργοδά. 
διάγειν, 850. βίον, ἴο Ξροπὰ οπθ᾿Β 

11ἴ6 ; γῆρας, ο]4 ἀρ. 

διαγίγνεσθαι, ἴο οοπίϊημα : διαγε- 

γένηνται φίλοι, αν 6 ΒΘ 6η ΓΘ μα 5 
ψἹτ Ποιὰ ᾿ΠπΙΘΥ 5510 Η. 

διαγωνίζεσθαι, ἴο οοηίοηᾷ : ἔτ. διὰ 
ἀπ ἀγὼν, ἃ οοῃίοδί. 

διαδιδόναι, ἴο ἀϊδίΙΡαΐρ. 

διαιρεῖν, ἴο αἰ. Πρ 5}, ἀθῆπο : 2. 
ΔΟΥ͂, διεῖλον. 

δίαιτα, νγᾶγ οἵ Ἰϊνίηρ᾽ : τὴν δ. ποιεῖ- 
σθαι, ἴο ἄν 6}]. 

διακεῖσθαι οὕτω πρός τινα, ἴο "6 50 

αἰβροβϑὰ ἐονγαυὰβ ΔῺΥ Ομ: οὕτω 
διακειμένων, 50). ϑεΐηρ {πεῖν 
ἔθ] ηρ8. 

διακελεύεσθαι, ἴο ἜἀΧΠοτί; ΘΩΘΟΌΓΑΡΘ 

ΟἿΘ ΔηΟΙΠΘΥ. 

διακοντίζεσθαι, ἴο νὶΘ ἴῃ {Π γον Πρ’ 
[Π6 7άνθ]η : ἔπΐ. ρατί. Ατι. δια- 
κοντιούμενος : ἔτ. ἄκων, ἃ ἀατγί. 

διακόπτειν, ἴο οξ ἴῃ Ρΐδ6ο68 : πρὸς 
τὰς εἰσόδους τοῦ ἐρύματος, ἴο οἱὶ 
ἃ ΜΆΥ ἴο {Π6 δηίγᾶποθ οὗ {Π6 
ΟΘΙΏΡ. 

διακοσμεῖν, ἴο ΔΥΓΔΏΡ, 56 ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ. 

διαλέγεσθαι, ἴο ΘΟὨνΘΥΒΘ. 

διαλύειν, ἰο ἀἰδηη155 : διαλυομένου 
τοῦ ἀνθρώπου, οῃ {π6 ἀϊδβο!αίίοη 
οὗ {Π6 τηδῃ. 

διαμένειν, ἴο Υογηαὶη, ΘΟΠ ΪΠπ6. 

διαμετρεῖν, ἴο ΙηθᾶϑΌγ8, Ρογ θη 
οἱ. 

διαμνημονεύειν, ἴο σοΙηϊηοτηογδίο, 
ΚΘΕΡ ἴῃ ΠΙΘΙΏΟΥΥ, 

διανέμειν, ἴο ἀἸδιχθαΐθ. 

διανοεῖσθαι, ἴο αν ἴῃ ΟἤΘ᾽5 τηϊπᾶ ; 

ἴο 15}, Ἰη 64, ἘΠ] ]ς, 

διαπέμπειν, ἴο Β6π ΠΕΙΘ δηᾶ ἔπογθ. 
διαπηδᾶν, ἴο 680 ονΘΥ. 

διαπορεύεσθαι, ἴο γηΔΥο}} {ΠΤΟΙΙρῚ. 
διαπράττεσθαι, ἴο ὈγΪηρ' ἴο δ 6πά, 

ΘΔΟΘΟΙΏΡΠ1Βἢ ; σαίη 8η θη, Π69Ὸ- 
(ἰαῖθ ἃ τηδίτου. 

διαπυκτεύειν τινὶ, ἴο ψΥθ5116 τὶ τὴ 

ΔΩΥ͂ ΟΠ8 : ἔγ, πύκτης, ἃ ῬῈΡ1]Π18{. 
διαρκεῖν, ἴο 5. ΠΠςο. 

διασώζειν, ἴο ῬΥΘΒΟΥ͂νΘ, ΚΘΘΡ βἴο. 
διασώζεσθαι, ἰο ΚΘΕΡ [ὉΓ οΠ6᾽5-561}, 

ἴα Ἰκ6 σοοά οδγ οἵ, 
διατείνειν, ἴο Θχίοθη, βγθίοῃ οαἱ: 

διατεινάμενος βάλλει, Πανὶπρ' ὁχ- 
ογίθα Πϊηβο, Π6 μυχ]5 ἢΪ5 

Ἰδῆσθ. 
διατελεῖν, ἴο ΘΟΠΊΡΙοἰθ ; ἰο ῬΟΙΒ6- 

Η 
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νΘΥο, Υ]Γἢ ἃ Ῥγεοὶρ] : ἔτ, τέλος, 
8 οπᾶ. 

διατίθεσθαι, ἰο ἀΐδροδβα οἵ, 1. 6. 58]]. 
διατοξεύεσθαι, ἰο οσοπίομα τ] {Π6 

ον : ἔγ, τόξον, ἃ ον. 

διαφέρειν, ἴο ΑἸΠῸΥ ; 6ΧΟΟΙ;; τῶν 
ἡλίκων. 

διαφεύγειν, ἰο ΘΞ0ΔΡ6. 
διαφθείρειν, ἰο ἀοϑβίτον : διεφθάρθαι 

ταῖς γνώμαις, ἴο 6 τιηδοιι164 δηὰ 

γα υϊηρ ἴῃ {Π6ῚΓ τηϊη5, το θ6 
οπδηρθᾷ ἴῃ {Π6 1. ΓΘΒοΪ ας] 08. 

διαφοιτᾶν, ἴο ὁῸ Π6Υ6 ἃπα {Π6Υ6. 

διαφυλάττειν, ἴο συδγὰ ἀρ ηΕ]γ. 

διαχάζεσθαι, ἴο τη Κα νγὰγ ΤὨγΟΙΙρΉ.. 
διαχειρίζεσθαι, ἰο γηδηᾶρθ, ἰαἸκα ἴῃ 
απ : ἔτ. χείρ. 

διδασκαλία, ἰΘδομηρ,, ᾿ηϑ γ οί οη : 
ἔν; 

διδάσκειν, ἴο (ΘΔ 0. 

διδόναι, ἰο σῖνα, ἀ6] νοῦ, ργδηΐ. 

διελαύνειν, ἴο ΥΙἀ6 {ΠΓΟῸΡΉ, ΤΠ ΥΟἢ 
{ΠΥουΡ. 

διέρχεσθαι, ἴο σοὺ {ΠΥΟυρΡἢ : 2. ΔΟΥ. 

διῆλθον. 

διερωτάω, ἴο 4 Θ 5.10. Ο]Ο56]γ. 
δίκαιος, α, ον, δύ. 

δικαστὴς, ἃ Ἰυᾶρα, ἀΥΡῚ ΓΔίου. 

δίκη, Ἰαβοο ; βθηΐθηοθ, Ῥβηδ τυ, 
ῬυΙβῃτηθηί. 

διορίζειν, ἴο ἀἸΒΈ ΠΟ ΙΕ, ἀθῆπο, 85- 

ΒΙσῺ) ἴο 68 0ῃ ΠῚ5 ΟὟ : ἔγ. ὅρος, 
ἃ ὈομχηάδγΥ, ΠἸγη10. 

δίπηχυς, ἔνχο ΟἸὈ15 Ἰοηρ,. 

διπλόος, σοηίγ. διπλοῦς, ἀοι 16. 

διφρεία, [π6 τί οἵ ἀγΊν] Πρ ἃ ΟΠαΥϊοῦ. 
δίφρος, [Π6 5ροαΐ οἵ ἃ ομδγϊοίῖ ; ὕτο- 

ῬΘΥΪΥ, ἃ 5θδῦ ἴῸὉΥ ὕνο : ἔτ. δὶς ἀηὰ 

φέρω. 
δίχα, ἀραυΐ ἔγοπι, βθρδυδίεὶυ : δ. 

γίγνεσθαι τοῦ σώματος, ἴο Ὀ6 

βοραγαίδα ἔγογῃ {Π6 Ὀοάν, 

ΓΤΈΧΙΟΟΝ. 

διψῆν, ἰο θ6 {Πϊγβῖν ε θχοθθαϊηρὶν 
ἀοβί το. 

διωγμὸς, Ῥυγδβαϊέ : ἔγ, 

διώκειν, ἴο Ῥγδαθ, ππηΐ, 

δοκεῖν, ἴο 566ΠῚ: δεδογμένον ἐστὶ, 
1 5 θθϑὴ ἀθογϑοὰ, ἀθιουτϊηρα 

οἡ ; δοκῷ μοι, 1 {π|ηΚ, Ἰυᾶρε ; 

ὃ με» δὴ ἔδοξεν ἀναπαύσεσθαι, ᾿6 

{ποῦρηε, Τὰ ποϊθὰ {πᾶΐ μ6 ψοῦ]Ἱὰ 
ΤΘΡΟΒΘ ; δοκοίη, Α(ί. ἔογ δοκοῖ. 

δοριάλωτος, [Δ ΙΚΘ ἢ ἴῃ γγ8 0 : ἔτ, δόρυ, 
ἃ ΒΡΘαΥ, δῃὰ ἁλίσκεσθαι, ἴο Ὀ6 
τα Ἰκθη. 

δορκὰς, ἃ Υο6- ρου, δηΐθὶορε, ρα- 

Ζ26116 : ἔτ, δέρκω, ἴο 566, ἔγοχῃ 

{ΠῚ ΒΠΔΥΡΠ 655 οὗ βιρ} 0. 

δόρυ, δόρατος, τὸ, ἃ 5ΡΘΆΓ, ἰΔΠ66, 
7άνθ!ιη, ἀαγί, Ρο]6. 

δορυφορία, ἂτι Θϑοογί οὗ ἀΥγη θα τηθῃ. 

δοῦλος, ἀῃὰ δούλη, ἃ 5]ᾶγ6. 

δουλοῦν, ἴο ΘΗ5]αν6. 

δρᾶν, ἴο ο, ῬΘΥΌΥΤΗ. 

δρεπανηφόρος, αὐγηδα 1 ἃ ΒΟΥ (6. 

δρέπανον, ἃ 5ογίΠ6. 
δριμὺς, εἴα, ὑ, ἀο14, ΒΟῸΓ. 

δρόμος, ἃ ΥΆ6, ΓὈΠΗΪΏρ, 
δρύπτεσθαι, ἴο θᾶ {Π6 ΟἤΘΕ6ΙΚΚ8, 

ΘΎΪΘνο. 

δύναμις, ῬΟΥΘΥ ; [ΟΥΟΘ5, 81) ΔΙΤΗΥ͂ : 

πάσῃ τῇ δ., 10} 411 ΗΒ ΤΌΥΟΘ68. 
δύνασθαι, ἴο Ὀ6 4016, θ6 ῬΟΜΘΓΥΙᾺΪ : 

πηροσῇ, Ατὸ. ἠδυνάμην. 
δυναστὴς, ἃ ΤΌΪΟΥ. 

δυνατὸς, ῬΟΜΘΙᾺ] : εἰς τὸ δ., 86- 
σογάϊηρ' ἴο Π15 ΔΡ1]1γ. 

δύο, ἵνο. 

δυσκατάπρακτος, αἰ οα]0 ἴο Δοσοτα- 
ῬΠ5}.. 

δυσοίκητος, πού ὨΔὈΪ4016 : ἔν. οἰκεῖν, 

ἴο ἀν 6]}. 
δυσφορεῖν, ἴο Β6 ΔΗΡΤΥ, νοΧΘά αἵ; 

ὥρτο ἤδτο. 
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δύσχρηστος, υηῇϊ ἴῸΥ 1158. 
δυσχωρία, ἴῃ ἀ:ΠΠου]Υ οὗ ἃ ὈΪδοο, 

ὈΠΘΥΘΠΏ655 οὗ ρτουπά. 
δώδεκα, νεῖν. 

δῶρον, ἃ οἸἴτ, ὈΥ06. 

δωροῦσθαι, ἴο τη Κα ῬΥΘΒΘΠηΐδ. 

Ε. 

ἐὰν, τί. 

ἐᾶν, ἴο Ῥογπιϊξ ; Ιθᾶγα υὑπποίϊοθα, 

Ῥᾶ55 ΟΥ̓́ΘΥ. 
ἔαρ, τὸ, ἴῃ ΞΡΥΊΠρ.. 
ἐαρινὸς, ΨΘΥΏΔΙ. 
ἑαυτοῦ, οἵ Ηἰχη561: ἐν ἑαυτοῖς ἔχειν; 

το ἀρίθυσηϊηθ ἴῃ {Ποῖ οὐ τὶ 5, 

τ 1ηΚ. 
ἔβδομος, ΞΘΥ ΘΠ : τὸ ἕ.,) [Π6 Βαυθῃίῃ 

{ΠΠῚ6. 
ἐγγυητὴς, ἃ ΒΡΟΠΞΟΥ͂, Ὀ41], Ξυγοίν : 

ἔγ. ἐγγυᾶν, ἴο ρὶνε 85 ἃ Ὀ]εάρε. 
ἐγγὺς, ΠΘΩΥ : τὰ ἐγγὺς φῦλα, 
ὨοΙρουτηρ' βίαίθβ ; ἐγγύτερον, 
ὨΘΆΓΟΥ. 

ἐγκαλύπτειν, ἴο ΘΟν ΕΥ̓ ὕΡ. 
ἐγκλίνειν, ἴο οἷν γᾶν, ΥὙ16]4, τϑ- 

{γθδί. 
ἐγκράτεια, οοῃίϊπθησ6, ΔΌΞΕΙ ΠΘΠΟΘ, 

Το ΥΔΏ66 : ἔν. ἐν δῃηᾷ κράτος, 
ῬΟΥΤΘΓ. 

ἐγρηγορὼς, ΛΤΆΪΚΘ : ῬοΥῇ, τηϊά. Ῥαγί. 
ἴσ. ἐγείρω, Ῥ. τη. ἤγορα, Ατι. ἐγή- 

γορα, δα ὈΥ {Π6 Ἰηβου ΠΟ οὗ ρ, 
ἐγρήγορα. 

ἐγχεῖν, ἴο οὶ ἰηΐο, ἴῸΥ ΔΠΟΙΠΟΥ : 
ἐγχεῖσθαι, ταϊά. Ὁ ΟἸ Θ᾽ 5- 56]. 

ἐγὼ, 1: ροηῃ. ἐμοῦ ΟΥ μοῦ, δε. ; 
ἔγωγε, 1 [ΟΥ τὴν ρῬαγῦ. 

ἔδαφος, ἴπ6 Ὀοίίοϊη : τοῦ ποταμοῦ, 
Ῥ6ὰ οἵ ἃ ΥἹἱνου. 

ἕδρα, ἃ 56Δΐ, 
ἐθέλειν, τὸ 5}, Ὀ6 ΜΠΠ1ηρ; Ὀ6 

ἐθελόπονος, ἸΔθοΥΐοι5, τεδὰν ἴο θῃ- 
ἄυγα 101]. 

ἐθίζειν, ἴο δοουβίοτα : εἰθισμένον, 
οὐδβίοτηδγυ, ΘϑίδὈ]15ῃηθα Ὀγ βάρ. 

ἔθνος, ἃ παίϊοῃ, {{106. 

εἰ, 1; ἴου ὅτι, δέοΥ ουβ βιρη- 

ἴπρ' 8η αἴδοίϊΐοη οἵ {π6 τιϊηά, 85 
θαυμάζω: εἰ καὶ, Δπουρἢ ; εἰ 

μὴ» 1655. 

εἰδέναι, ἰο Κηον: Μιὰ ἃ Ῥατζί. ; 

ἤδει ὧν, ἑαυτὸν ὄντα, ᾿ἢ6 ΚΗΘΥΝ 
(πα΄ Π6 νγ88. 

εἶδος, ῬΘΥΒΟΠΑ] ἀρ ΘδΥδποο, Ὀοδαῖγ. 

εἴδειν, ἴο 566: 2. ΔΟΥ. εἰδεῖν οΥ ἰδεῖν. 

εἴκειν, ἴο θ6 Π|κ6 : ροσί, ἔοικα. 
εἰκὸς, ΠΚΟΙν, ῬτΟΡΑΌ]6 : κατὰ τὸ 

εἰκὸς, ἃ5 15 ΘΙΒΙΟΙΠΔΥΥ. 
εἴκοσι, ὑΜΘΠΪΥ. 

εἶναι, ἴο ΡῈ ; ἴο Ὀ6 ἴῃ ΥϑΔ] ΠΥ, ἃ5 
ΟΡΡοΒββα ἴο δοκεῖν : τῷ ὄντι; 1π 
γὙΘΑ]ίγ, ἴῃ ἴαοῖ : ψιἢ ἑκὼν ἴἃ 

15 τεἀυηάδπέ: ἑκὼν εἶναι, γ11}}- 

ΠΟΥ. 

εἰρήνη, ῬΘδ66. 

εἰς, ἴο, αὖ, ἐονγαῦ5, 1π, 1 Π τορϑοὶ 

ἴο : εἰς τοὺς πολεμίους ἐλθόντες, 

ἴο {Π6 ΘΟΙΙΠΙΥΥ οὗἁ {Π6 ΘΠΘΙῺΥ : 
εἰς τρὶς, ΤὨγ]οΘ ; εἰς δύο ἄγειν, ἴὸ 

Ιρδὰ ὈγΥ ἔνοβ, νὸ ἄθβρ; εἰς 

κάλλος ζῆν, ἴο να ΠΟΠΟΌΓΔΡΙΥ ; 

εἰς τὸ δυνατὸν, Δοσογ]Πρ' [0 ΟὨ Θ᾽ 5 
ῬΟΥΤΘΙΒ : εἰς τὸν οὐρανὸν, ἰονγαγ 5 
Ὠδάν θη. 

εἷς, μία, ἕν, οη6 : εἷς ἕκαστος, ΘΔΟΝ 

ΟΠ6. 
εἰσέρχεσθαι, ἴο ΘμίεΥ : 2. ΔοΥ. εἰσῆλ- 

θον. 

εἰσιέναι, ἰο ΘπέίοΥ, ρΡῸ ἴῃ. 
εἴσοδος, ἢ, ΘὨ ΓΔ ΠΟΘ, ἀοοθ58, Δ Πγ18- 

ΒΊΟΙΙ. 

. εἰσπίπτειν, ἴο [4}1} ἀροη ; Ὀγθαὶς Ἰηΐο, 
ῬΥΘρΡαγοᾷ, ρυθνδ1} οἢ Ομ θ᾽ 5- 501}, ] ΤΌΒὮ ἴῃ, 
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εἰσφέρειν χρήματα, ἴὸ οοπίτὶθαςο 
ὨΙΟΏΘΥ. 

εἴσω, νυὶϊῃ]η. 

εἶτα, ἴπ6π, ἴῃ {πΠ6 ποχί ρ͵δοθ. 

εἴωθα, 1 ἃ δοοιδίοχηρα : εἰώθειν, 

1 ναβ δοοιβίοπιθα : ρεγί. ἂπὰ 
ΡΙαρ. οἵ ἔθω, οὈδο]θίθ : ἔν. ἔθος, 

ἃ Οἰβίοιῃ. 
ἐκ οὐ ἐξ, ἴγοτῃ : ἐκ τούτου τοῦ χρό- 

νου, ΑἴζοΥ {Π15 {{Π|Ὶ6; ἐκ πολλοῦ, 

Ἰοηρ ἃρῸ ; ἐκ πλαγίου, οἢ {Π6 
βἰάθ, οὴ 1η6 βδηξκ ; ἐκ τοῦ ἔμ- 
προσθεν στῆναι, ἴο κἰαηᾷ ἰὴ δά- 
γΆΠΟΘ; ἐΐ τούτου, Ὁροη {18 ; 

ἐκ τούτων, ἴγομη {Π 656 ΓΘΆΒΟΉΒ, 

ΟἿ ἴΠ6856 ργοιηᾶβ ; ἐκ τοῦ ἡττᾶ- 
σθαι, Ὀδοδιι56 ἢ6 νγβ ἀοίθαιϊβα. 

ἕκαστος, ΘΔ0ἢ : ψιῖ ἢ [ῃ6 ῬΥΟηοη 
ἴῃ 1Π6 Ὀ]υγ8] ; ἐπιστήμονες τῇ 

ἑαυτῶν ἕκαστος ὅπλίσει. 
ἑκατεράκις, ΟὨ ΒΟΈ]. ΟσΟΑΒ] 018. 
ἑκάτερος, ΘΔ 0ἢ, Ὀοίἢ. 

ἑκατέρωθεν, οἡ ὈοΟΓἢ 51468. 
ἐκβαίνειν, ἴο ρῸ οαΐ. 
ἐκβάλλειν, ἴο α͵εοῖ, τη ουΐ: ἐκ 

τῆς τιμῆς, ἴγομπι ΟΠΟΘ. 

ἐκγελῶν, ἴο Ἰδιισἢ οαΐ. 
ἔκγονος, ἃ ΟἸΒΡΥΪΏρ,, Β0Ὴ, 
ἐκεῖ, [Π618. 

ἐκεῖνος, Ὦ6, {Πδἴ. 

ἐκθεῖν, ἰο τὰ οὔΐ. 

ἐκκλίνειν, ἴο ἸΠο0]1η6 ἴο Ηρ, ἰγῃ 
τΠ6 θδοῖ. 

ἐκκρίνειν, ἰο βοραγζαΐῖθ, δχοϊυάθ: 

ἐκκρίνεσθαι, ἴο Ὀ6 βοραγαῖθα, 85 
τῃ6 508] ἴτοτ {Π6 Ὀοάγ. 

ἐκλάμπειν, ἴο 5η1πη6 ουΐ, 45}. 

ἐκλείπειν, ἰο ἀδβοσί ; [41] ; χφαϊΐ, ἃ5 

{π6 Ξοὰ] [η6 Ῥοάᾶγ. 
ἐκμετρεῖσθαι, ἴο Τὴ ΘΒ Β11γ6. 

ἐκπέμπειν, ἴο 5οηα ἔογἢ, βθηα ουΐ, 

ἐκπεπταμένως εὐφραίνεσθαι, ἴο τα- 
ἐ 

ΠΕΧΙΟΟΝ. 

Ἰοῖοθ ἱπιπιοάθσγαΐεὶν : ἢ, ἐκπε- 
τάννυμι, ρογ, Ῥᾷ585. ἐκπέπταμαι. 

ἐκπηδᾶν, το δὰ} [ὈγῚἢ, βρυϊηρ οὐ, 
ἐκπιμπλάναι οΥ ἐκπλήθειν, ἴο Π]] 

ὉΡ. 
ἐκπίνειν, ἴο αὐ ρ : ἐκπίομαι, 

Ι ψ1}} ἀσιηῖκ. 

ἐκπίπτειν, ἴο [4}] οαΐ. 

ἐκπλήσσω, ἴο 5|Χ|Κ6 Μιὰ αἀτρδά : 

Ῥαγί. ροσῇ. ρᾶ55. ἐκπεπληγμένος, 
2. δου. ἐκπλαγείς. 

ἐκποδὼν, οαἱὐ οὗ {Π6 γᾶν, αἵ ἃ 415- 

ἴᾶηο6 : ἔν. ἐκ ἀπὰ πούς. 

ἐκπονεῖν, ἴο ΜΟΥ. οαῦ; ἀο οδγο- 

ἔ]]ν, ῬΔΥ δἰζθηθοπ ἴο : τὰ πρὸς 
τὸν πόλεμον : ΘΧΘΙΟΙΒ6 ἴῃ ἸΔΌΟΙ 8, 

τὸ σῶμα. 

ἔκπωμα, ἃ οἋΡ : ἔι. ἐκπίνω. 
ἐκτραχηλίζειν, ἴο (Ὦχον, {Π6 τἱάξυ 

ΟΥ̓́ΕΙ ΙΒ ΠΘΟΙ͂, αηδοδῇ: ἔτ, τρά- 
χῆλος, ἴΠπΔ ΠΘΟΚ. 

ἔκφρων, ἴῃ σοηβίθυ Δί οη, Δ]ΔΥ ΘΩ͂, 

(οΥΥΙ ΗΠ θα : ἤγ. ἐκς ἀπα φρήν. 
ἑκὼν, Μ1ΠΠ1ΠΡ1]Υ, ΟΥ̓ ΟΠ Θ᾽ 5. ΟΥ̓ 80- 

οογὰ : ἑκὼν εἶναι, τ }ΠΠ1ΠΡῚΥ. 
ἐλάττων, 1655. 

ἐλαύνειν, ἴο Υἱάθ ; ἀὐΐνα : εἴς τινα, 

ἴο ΤΒΗ ὍΡΟΗ. 
ἔλαφος, ἃ 5ἴδρ. 
ἐλάχιστος, ἰοαδί, ἔδνγθϑέ : ΒΈΡΕΙ]. 

οὗ ἐλαχὺς, [ΟΥ̓ ψ ΠΟἢ μικρὸς 15 ἴῃ 

1158, 
ἐλευθέριος, ἴγα6, 106 γ4], ἱηρΘ ΠΟΙ, 

ΠΟΠΟΆΓΔΌΪ6, σΘὨ ] ΘΔ Η]Υ. 
ἐλεύθερος, ἴτα6. 

ἐλευθεροῦν, ἴο ἔγθ66. 

ἑλιγμὸς, ἃ ψἱπαϊηρ, (1 ηρ', 1Π{11- 

οαΐο οουδα : ἔτ, ἑλίττειν, ἴο 

{νγῖδί, 

ἕλκειν, ἴο ἄγαν : ἕλκεσθαι ἀπὸ τῶν 

ἀγαθῶν, ἴο "6 ἰυγηθᾷ δβῖάε ἔγοπὶ 

ψγΠδῇ 15 σοοά, 
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ἐλλείπειν, το [αἰ], Ὀ6 ἀοβοϊοηί. 

ἐλπίζειν, ἴο Πορο, Ἔεχρϑοῖ. 

ἐλπὶς, ίδο5, ΠΟΡ6. 
ἐμβαίνειν, ἴο ΘπίοΥ ὌΡΟΗ : εἰς κίν- 

δυνον, ἴο ΘΠΟΟΙΠΓΘΥ ἀΔΏΡΈΓ. 

ἐμβάλλειν, ατρο ἀραϊηδί, ἀσῖνθ ὑρ- 
οἢ, ἱπίο {π6 τηϊάβὲ οἵ, οἤδύρ: 

εἰς πολεμίαν, ἰο τηᾶῖζα Δ ἸΠΟῸΓ- 

βίοῃ ἰηΐο {Π6 τΟΥΥΙΓΟΥῪ οἵ 1ῃ6 
ΘΠΘΙΩΥ ; ἐπιθυμίαν τινὶ, ἴο ἸΠΒΡΊΓΘ 

ΜΠ ἃ ἀδβῖτο; ἔριν, ἴο Θχοῖΐθ 

δι Ἰδέ] οη. 

ἔμβαμμα, Ξαὰς : ἔτ. ἐμβάπτω. 

ἐμβλέπειν, ἴο ἸΙοοῖκ ἀροη, Ρ48Ζ6 δΐ. 

ἔμμονος, ΔὈϊάϊηρ,, ρουπιδηθηΐ, 1αϑί- 
ἴηρ: ἔν, ἐμμένω. 

ἔμπειρος, ΘΧΡΟΥΪΘΠορά, δοαααϊηςθα 
1. 

ἐμπιεῖν, ἴο ΑΥΩΚ: 2. 8οΥ. οἱ ἐμ- 

πίνω. 

ἐμπίπτειν, ἴο [8}] Ἰπΐο, [4]] ἀρ] ηβί. 
ἐμπλήθειν ΟΥ̓ ἐμπιπλάναι, ἴο ΕΠ]ὰρ : 

ἐμπίπλασθαι, ἴο Ὀ6 []] οὗ, 5αίϊα- 

ρα : δΔοΥ. 1. ρ4855. ἐμπλησθῆναι. 

ἐμπολὴ, ῬΓΟΠΔ56. 

ἔμπορος, ἃ τηρΥο]δηΐ, {ὙΔΙΠΟἸΚΟΥ, 
ἔμπροσθεν, ὈδίογΟ, ἰῇ δάνδηοο: 

στὰς ἐκ τοῦ ἔμπροσθεν, Ἰιανὶηρ 
βίοοα ἴῃ ἴγοηΐ, ορροβίίβ. 

ἐμφαγεῖν, ἴο Θφαί. 

ἐμφανὴς, τηδΔη1ξδ5ΐ, ΘΟΠΒΡΙΟἸΙΟΙ5. 

ἐμφανίζειν, ἴο ἀΘοἸ]Αγ6. 

ἐν, ἴῃ : ἐν τούτῳ, ἴῃ 16 τηθϑὴ ψ 8116, 

[θη ; ἐν τούτῳ δὴ, [Π6η ἴῃ ἰγσγατῇῃ ; 

ἐν ᾧ, ΜΜὨ1]5έ, ἃ5. Ἰοηρ' 85; ἐν ταῖς 

πληγαῖς στρέφεσθαι, ἰο ψΜ66] 

ΤΟὰΠα ἴῃ {Πη6 τηϊάβί οὐ Ὀ]ον ; 

ἐν Πέρσαις, ἀγαοηρ' {πΠ6 ῬΟΥΒΙΔΗΒ ; 
ἔν τινι λέγειν, ἰο σον Υβ ΜΠ 

ΔῺΥ ΟΠΘ; ἐν πᾶσιν ἀνθρώποις, 
ΔΙΏΟΘΙρΡ 411 τηθῃ ; ἐν πόλει στρα- 
τοπεδεύεσθαι, ἴο ΘῃοδΙῺΩΡ ὩΘΔΥ {Π6 
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οἰγ; ἐν σίτῳ εἶναι, ἰο ΡῈ εη- 

βαροᾶ 1 ϑδίϊηρ'. 

ἐναντίος, ΟΡ οβιίθ ἴο, ορροββὰ ἴο, 
Δάνουξθ : οἱ ἐν.» [6 ΘΠΘΙΏΥ. 

ἐνδεὴς, ἴῃ νψὰηΐ οὖ: τούτων ἐνδεεῖς 

ἐσόμεθα, νι6 581} θ6 ἴῃ πθορὰ οἵ 
1Π 656 {Π1ηρ5. 

ἐνδεῖσθαι, ἴο θ6 ἴῃ π664, γνγδηΐ. 

ἔνδηλος, τηδη]ἴοϑ5. 

ἐνδιδόναι, ἰο ἀθ6]Ίν  Υ πο {π6 Πδηᾶξ 

οὗ διηοίῃου. 

ἔνδον, Μ1ΓΏ]Η. 

ἐνδύειν, ἴο Ῥᾳ!: ΟἹ ΔΠΟΙΠΟΥ : ἐνδύε- 
σθαι, ἴο Ῥᾳ οἡ ΟΠ Θ᾽5- 56}, 

ἕνεκα, ἕνεκεν, εἵνεκα, ἴῸΥ {Π6. 58 Κ6 

οὗ, οὐ δοοουηΐ οὗ, 

ἐνεργὸς, δοῖϊνα, ᾿Ππα 5 Ὑ]Οῖ5, ΘΠοΥ- 

σοῖς : ἔγ, ἐν δῃα ἔργον. 

ἔνθα, ψΏΕΓ6, {πα γ6 : ἔνθα δὴ, 16 

{Ὑ]γ. 

ἐνθάδε, {Π1{Π 6 Υ, ἔγομι ἤθη ΟΘ. 

ἔνθεν, ἴγοτὶ 6 ηΟ6 ; ἔνθεν καὶ ἔν- 

θεν, οὐ {158 5146 δηὰ ἐπαῖ, οῃ 

ῬοίΠ 51.465. 

ἐνθουσιᾶν, ἴο Ὀ6 ἔγαπίϊο, τηδὰ : ἔτ. 

ἐν Δῃᾷ θεός. 

ἐνιαυτὸς, ἃ ὙΘΔΥ. 

ἐνιέναι, 55. ἑαυτὸν ΟΥ̓ τοὺς ἵππους, 

ἴο ΟἸΔΥΡῸ : ἔτ. ἕημι, ἴο Β6 πα. 
ἔνιοι, αι, ἃ, ΒΟΙΊ6. 

ἐννοεῖν, ἴο ΟΌΒΘΥνΘ, ΘΟ ΒΙΘΥ, {ἸῺ Κ 

ΡΟΗ. 

ἔννομος, Δοοογαϊηρ' ἰο 1ανν. 
ἐνορᾶν, ἴο ἸΟΟΚ οῃ, ἰοοῖὶς Ἰηΐο, 588 

Ἰηΐο ΔΩΥ 1] ηρ,, 566. ο]θαυ]υ, ρετ- 
θῖν, ΚΠΟΥ͂.. 

ἐνταῦθα, {π6, {ΠἸ6Υ6, ΘΓ : ἐνταῦθ 

δὴ, {[Π 6 ΔοοοΥα]ὨΡΊΥ. 
ἐντέλλεσθαι, ἴο Θη]οΐη, ρῖνα οΥγἄθυβ 

ἴο. 

ἐντίθεσθαι, ἴο Ῥαΐ Ἰηΐο, ΟΥ̓ οη. 
ἐντὸς, Μ]ΓΏ1η : γίγνεσθαι, ἴο ΘηοΥ. 
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ἔντριψις, ἃ ΤΥ Οἱηρ ἴῃ : ἔτ, ἐντρίβω. 
ἐντυγχάνειν τινὶ, ἴο [8}] ἴῃ νυ 1} ΔῊ Υ 
ΟΠ6 ; τπϑϑὲ ὈΥ Ομ δ ΠΟΘ. 

Ἐνυάλιος, Μί8γ5. 
ἐξάγειν, ἴο Ἰοδα ἔργ. 

ἑξάδαρχος, ἃ ΠΟΙΙΔΗΘΥ οἵ 5ἷχ 
πίθῃ : ἔτ. ἕξ, β'χ, ἀμὰ ἄρχω. 

ἐξαιμάττειν, ἴο σαιδα [Π6 Ὀ]οοά ἴο 

συ ουξ: ἔτ, αἷμα, Ὀ]οοά. 
ἐξαιρεῖν, ἴο Κα οαΐ, 56] οἴ, ἀβϑίρῃ 

ἴο ΔΠΟΙΠΘΥ. 
ἐξαίφνης, Βυδάφηϊ]ν. 
ἐξάλλεσθαι, ἰο Ἰθὰρ ἴογί ; Ὀοππᾶ 

ὉΡ ; 5ίατί οὔ, 
ἐξανιστάναι, ἴο οαδ ἴο Υἱδθ ῸΡ: 

ἐξαναστῆναι ἀπ ἐξανίστασθαι, ἴο 
Τἶδβ6 ἋΡ ; ΞΡ Ϊηρ' ἔου ἢ, ταβ ἢ ἀρ Οη 

1Π6 Θῃθ Ωγ. 

ἐξαπίνης, Βα 6 Ϊν. 

ἐξάρχειν, ἰο 4Κ6 {Π6 164 ἴῃ ΔῊΥ 
τΐϊηρ,, βδεῦ Π6 ΘΧΔΙΏΏ]8 : παιᾶνα; 
ΘΟΙΠΤΉΘηΟΘ ἴΠ6 ὙγΑΥ- 50 Ὴρ', 

ἐξεγείρειν, ἴο ΤΟΙ558 ἔγοπι 5166. 
ἐξελαύνειν, ἴο ἀτῖγα ουΐῦ; δυπῃῖί; 

τὶὰθ ουΐ. 

ἐξεργάζεσθαι, ἰο πΟΥΚ οαΐ, οἴδοί. 
ἔξεστι, ἰ 15. Ἰανγία], ἴῃ ΟὟΥ ῬΟΥΘΙ, 

ῬΘΥΠΊΙΒΒΙΟη. 15 οἵνγθῃ: ἐξὸν, 10 
θδηρ ῬΟΒΒΙΌ]6, 6 10 νγὰ5 ἴῃ 
τΠ6 ῬΟνΟΥ οἵ. 

ἐξετάζειν, ἴο ΘΧΔΙΩΪΠ6, ᾿ηγοβαραία. 

ἐξιέναι, Ἰτηρ τῇ. ἐξήεσαν, ἴο ρῸ ἔοΥ]. 
ἐξικνεῖσθαι, ἴο οοηθ ΜΙ ΤΟ, 

5ΌΓΙΚΕΟ, 

ἐξόπισθεν, ἴῃ ([Π6 ΥΘΟΥ. 
ἐξοπλίζειν, ἴο 641 ἴῃ {Ὁ}] ΔΥΙ ΟΌΓ. 
ἐξορμᾶσθαι, ἴο φσὸ ἴοΥἢ, ΤηΔΥΟἢ 

ουΐ. 

ἐξουσία, ῬΟΥΕΥ͂, ΟΡ οΥἑαΠΙγ. 
ἔξω, πἰῖμουΐ : βελέων, οιιέ οὗ {Π8 

Γοδοὴ οὗ ἀαγίβ ; δῦγοδά, ουΐξ οὗ 

ἄοογϑβ : μέσου ἡμέρας, Ῥαϑέ τηϊά- 

ΚΕΧΊΟΟΝ. 

ἄδγ, ἴῃ {Π6 δἰζογποοι : τῶν ἀδί- 
κων, ψὶτμοῦΐ Ἰη)δίϊοθ. 

ἔξωθεν, ἴγοτα ψἱτποὰΐ, ἔγοπι ἃ ἀϊ5- 
ἴδῆσθ. 

ἐοικέναι, ἴο Ὅ6 Ἰἰΐκο, ἴο βθθῖλ: ὡς 

ἔοικε, ἃ5 ἴδ βθϑῃγδ, ἴ 1 δὴ ποῖ 

ὙΤΟΏρ,. 
ἑορτὴ, ἃ ἴδαξί. 

ἐπαγγέλλειν, ἴο ἰδϑθὰ6 οΥάοΥ8, ΘοΙᾺ- 

τηδηᾷ ; το ᾿παϊοαΐθ, τηαἶζο Κπόνη. 

ἐπαινεῖν, ἴο ῥγαΐδ6. 
ἔπαινος, ὈΥΔΐβΘ. 

ἐπακολουθεῖν, ἴο [Ὁ] ΟΝ ΔΘ Υ, ἴῃ [Π 6 

ΤΔΟΚ οἵ, 
ἐπαλαλάζειν, ἰο γΥαῖβ6 ἃ ΜΑΥ-5ποὰ : 

ἔτ, ἀλαλὰ, ἃ ΜΜΔΥ-ΟΥΥ. 
ἐπαναβαίνειν, ἴο ἀϑοοπα, τον ὉΡ 

ἔγουῃ ἃ Ἰονγϑι ΥΔ ἘΚ ἴο ἃ ΠΙρΡΏΘΓ. 

ἐπανατείνεσθαι, ἴο Θχίοηα, Ῥτο)θοῖ 

Ῥογομά. 

ἐπάρχειν, ἴο Τ]6 ΟΥ̓́ΘΕΥ. 
ἐπεὶ, αἰἴΐου. (Πδί, θη ; σι {Π6 

ορίαϊϊνο, ψΏΘη ἃ οἰγουϊηδίθποθ 

15 τη ΟΠ 4 85 οἵ ἔγοααθηΐ οο- 
ΟΌΤΓΘΠΟΘ, 85 Οἰΐθη 85, ΠΘΠΏΘΥΘΙ: 

ἐπεὶ τάχιστα, 85 ΒΟΟΙ 88. 
ἐπειδὰν, ΔἰζοΥυ (Πδί, ΠΏ ΘΗ : ἐπειδὰν 

τάχιστα, 8ἃ5 500η ἃ8; ΜΠ {Π6 
ΒΌΡ] ΠΟΌν 6. 

ἐπειδὴ, αἴζου {πδΐ, θη ; βῖποθ. 

ἐπεῖδον, (2. Δογ.} 1 ἢᾶγα 566}. 
ἐπεῖναι, ἴο 6 ρῬγδβεηΐ : ἔπεστί τις 

αἰσχύνη, ΒΟΥγ6 5Πδ1η6 15 ἱηνοϊνεᾶ. 

ἐπείπερ, 5βῖποα δἱ 1θαϑβί. 

ἐπεισπηδᾶν, ἴο ΒΡΥΪηρ' ᾿πίο ΟΥ ΡΟΗ. 
ἐπεισπίπτειν τινὶ, Υ8ἢ ὍΡΟΙ, 45581]. 

ἔπειτα, ἴδῃ ; ἴῃ [Π6 ποχί ρ]δοδ; 
Ἰα5ν. 

ἐπεπόμφει, Ῥ]υροτῇ. τηϊᾶ. οἵ πέμπω. 
ἐπέρεσθαι, ἰο ᾿ῃᾳαῖΐγο, δ5]κ. 

ἐπερωτᾶν, ἴο Α5]ς ἃ ΒΕοοῃᾷ {{π|6 ; ἴο 
Ἰητουτορσδίθ, φα ϑοη. 
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ἕπεσθαι τινι, σύν τινι, ἴο [Ὁ]]ονν, 

ΔΟΘΟΙΏΡΔΗΥ : οἱ ἑπόμενοι, αἰϊοπά- 
δηΐβ. 

ἐπεύχεσθαι, ἴο ῬΥΔΥ ἴο, ᾿πνοκα. 
ἐπὶ, ἴῃ, οῃ, ἰῃΐο, Ροη : ἐπὶ Λυδίας 

οἴχεσθαι, ἴο σοὸ ἰπίο Τυγάϊα ; ἀνα- 

βάντες ἐφ᾽ ἵππων, Ἀανὶηρ' χηοπηί- 
οὰ {ΠῚ} ΠΟΥ͂ΒΟΒ ; ἐπὶ τῆς αὐτοῦ 

ἀρχῆκ, ἀυτίηρ' Π15 ΓΕΙΡῊ ; ἐπὶ ταῖς 
θύραις, αἱ [π6 ἄοογβ; ἐπὶ τῷ πο- 
ταμῷ, ἩΘΔΥ {Π6 ΥἹΥΟΥ: ἐπὶ πᾶσι 

φιλότιμος, ἴῃ 8}1] ΥΕβρθοίβ ΘΑρῸΥ 
ἴου Ποπουΐῦ ; ἐπ᾽ αὐτοῖς, Ὀ651665 ; 

ἐπὶ τῷ σίτῳ πίνειν, ἴο ἀγῚηκ ἀατ- 
ἴπρ' Θαἰϊπρ᾽ ; ἐπὶ τούτοις, ΟἹ {Π656 
οΟΠαϊΠοη5 ; ἐπὶ τῷ ἐκείνου κακῷ, 

ΜῊ Π6 Ἰη Θ ΠΟ οὗ 1] Πρ’ 
Βίη ; ἐπὶ κατασκοπῇ, ἴΟΥ {Π6 

Ῥυῦροβα οἵ ᾿ἱπβρθοίΐοη ; γελᾶν 

ἐφ᾽ ἑαυτῷ, ἴο ἸΔιρἢ δὶ ὨΪτηβ ΙΓ; 

ἐπὶ τὰς εἰσόδους στῆναι, ἰο 5ίαπά 

αὖ (Π6 δπίγαποθ οἵ [Π6 σδΠΊΡ ; 

ἐπὶ τοὺς πολεμίους ἰέναι, ἴο γηΔΥ 0 ἢ 
ἀραϊηβί {Π6 ΘΠΘΙΩΥ: ἐφ᾽ ἡμέραν 
ἀρκεῖν, ἴο Ξυαΐϊῆοα ἴ0Υ {π6 ἄδγ; 
πλάτος πλεῖον ἢ ἐπὶ δύο στάδια, 

ΤΩΟΥΘ [ΏΔη ἴο ({πΠ6 οχίθηϊ οἵ) ἔνγο 
βίδαϊδ. 

ἐπιβαίνειν, ἴο ϑοΐ [οοὐ οἢ ; ᾿Ἰηνδάθ. 

ἐπιβουλεύειν, ἴο Ῥ]οῦ δραϊηξί: 
ἐπιβουλεύεσθαι, ἴο Ὀ6 ρ]οί(εα 

ἀραϊηβί. 
ἐπιβουλὴ, ἃ Ῥ]οί. 

ἐπιγαμία, ᾿ἸῃτοΥΙΛΑΥΥΪΑρ6. 

ἐπιγίγνεσθαι, ἴο ὍὈ6 ῬΟΤῊ αἰζουναγάξ. 
ἐπιγιγνώσκειν, ἴο ΟὈΒΘΥ͂ΨΘ; Δ5061- 

ταϊῃ. 

ἐπιγράφειν, ἴο ἸΠ5ΟΥθ6, ΘΗΡΎΔΥΘ. 
ἐπιδεὴς, ναπίϊηρ, ἀοβοϊοηΐ. 

ἐπιδεικνύναι ΟΥ̓ -εἰν, ἴο 5Π6 7 [ΟΥΤΠ, 
ΘΧΒΙΡΙΣ ; ῬΥΟΥΘ. 

ἐπιδιδόναι, ἰο σὶνο δναυ, Ὀθβίον : 
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τοῦ ἑαυτοῦ μέρους, σῖνε ἴἰο οἴ ΠΕΥ8 
ἔγοπι 15 ΟΠ 5ΠΑΥ6. 

ἐπιέναι (εἶμι), ἴο οοπια δἀραϊηβί, 
δάναδηοθ ἰῇ ἃ Ποβί!!]θ ΤἸΔΏΠΘΥ ; 

ΘΟΙῺΘ δου : ἐν τῷ ἐπιόντι χρονῳ, 
αἵ ἃ Βα θβεααθηΐ ρευ]οά. 

ἐπιέννυσθαι γῆν (δοΥ. 1. ἐπιέσασθαι), 

ἴο ρΡαΐ {Π6 φασί οἡ ΟἸΘ᾽5- 56], 

1. 6. Βα Ὀυχὶοα. 
ἐπιθυμεῖν, ἰο 56 ΟΠΘ᾽5 ΤηἸηα ΡΟῚ 

ἃ. {Π]ηρ’, ἀ651Χ6. 
ἐπιθυμία, ἀΘ5ῖγ6, ΘΑΡΈΤΏ 688. 

ἐπικαίριοι, ἴῃ6 οΠΘΟΟΥ5, ποτὰ {Π6 

ΘΘΠΘΓΆ] ΔΕΒΘΙΏ0]65 (ἐπὶ τῷ καιρῷ) 

ΟἿ ΘΙΩΘΥΡΘΠΟΥ͂, ἴ0 σΟηΒα] 1 ὙΠ 
[θτ οἡ {πΠ6 οοπαποί οἵ {Π6 νγ8Υ, 

διηα σοτητηπηϊοαίθ {ΠΥΟῸρΡ ΤΠ χὰ 
15 ΟΥ̓ΔοΥβ ἴο [16 ΔΙΊΩΥ ρ6Π6- 
ΤΆ]}}Υ. 

ἐπικάμπτειν, ἴο 

Μ}66] γουπα. 
ἐπικεῖσθαι, ἴο ῬΥΘ55. ΟἿ, ῬΌΓΒΙΘ. 

ἐπικοσμεῖν, ἴο Δάογῃ, Ὀαΐ ΟΥ̓ΠΔΙΏΘης5 

ΟΏ. 
ἐπικουρεῖν, ἴο Π6]Ρ, δϑϑϊβί, ὑῬτοῇί. 

ἐπιλαμβάνεσθαί τινος, 561Ζ6 ΠοΙ]α οἵ, 

ΡΎΔΒΡ. 

ἐπιλανθάνειν, ἰο ἔογροῖ : ῬΕΥΕ Ῥ458. 
ἐπιλέλησμαι, 1 ἴογροί : 2. ΔοΥ. Ὠ], 

ἐπιλαθόμενος, ᾿ανίηρ' [ογροίίθη : 
ψ1 1} ἃ σ6η. 

ἐπιλέγειν, 1. ᾳ. ἔτι λέγειν, ἴο 54Υ͂ 
Ὀ651465. 

ἐπιμέλεια, οἄγ6, Προ ποθ, δέΐθη- 

ΤΟ : ἐπιμελείᾳ ποιεῖν, ἰο ἀο ἀε- 

ΒΙρι αν, οἢ ῬΌΓΡΟΒα. 

ἐπιμελεῖσθαι, ἐπιμέλεσθαι, ἴο ἰακθ 

ΟΔΥ̓6, ΒΡΟΥἸηϊο πα. 
ἐπιμένειν, 80. ἵππῳ, ἴὸ ΚΘΟΡ οῃ, 

Κοθρ 15 5θδί. 

ἐπινοεῖν, ἴο Πᾶν ἴῃ 15 τιϊηα, {πϊηκ, 

γΓΙ5 ἢ, 

θομᾷ ἰοναχάβ, 
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ἐπιπέμπειν, ἰο Βοῃ!α ἀροὶ ; ἰμῇϊοι. 
ἐπιπίνειν, ἴο ἀὐἸ Κ αἰΐζου οὐ Ὀ6βὶ 68. 

ἐπίπονος, Ἰὰθουΐοιβ, ΟΥἸΘΥΟΙΒ. 

ἐπίπροσθεν, ἴῃ Ττοηΐ. 
ἐπισάττειν, ἰο 5Βαᾷἀά]6 ἃ ᾿ἸΟΥΒ6. 

ἐπίσημον χρυσίον, 5ιαιηροα ρο]ὰ, 
οοἰΠΘα ΠΊΟΠΘΥ. 

ἐπισκώπτειν, ἴο 65ΐ, ΓΆ]]}ν. 
ἐπίστασθαι, ἰο Κηονν. 

ἐπιστάτης, Δῃ ΟἸΟΟΥ ; ἸΏ ΓΘ ; ἴῃ 

[η6 δυγδησοιηθηΐ οἵ Δ) ΔΥΠΊΥ, 
Ο0η6 {Πδΐ 5βίαπαᾶβ ᾿πηπη θα] ῖθ]ν ἴῃ 
[Π6 ΤΑῚ οὗ Δποίμου : ἔτ. ἐφιστά- 
ναι. 

ἐπιστέλλειν, ἰο ΒΘηα ὈΥ τηθδῃ5 οὗ ἃ 
Ἰδθεζου ; ἴο οὐάϑυ, θηῃ]οΐῃ. 

ἐπιστήμων, Ἰκῃονηρ,, 5.11164. 

ἐπιστολὴ, ἃ Ἰο.ίοΥ. 

ἐπιστρέφεσθαι, ἴο ἰὰγη Πἰτηβο]: 

ἐπιστραφεὶς, ἰἰιανίηρ τυγηρᾶ 
τουπᾶ. 

ἐπισφάττειν, ἴο ἰτηγηο]αίθ οα {16 
ΤοΠ} οἵ. 

ἐπιτακτὴρ, Οοὴ6 ΨῈῸ ἰβϑιθβ οοΙη- 

τηδηάξ. 

ἐπιτάττειν, (0 ΔΟσΟΙΏΡ] 5}, ΡΘΥΓΌΥΤΩ, 
ΘΟΟΙΏΡΪΥ ψ ἢ. 

ἐπιτήδειος, ἢ : τὰ ἐν, ὨΘΟΘΒΒΔΥ 68, 

ΒΌΡΡΙ168. ; 

ἐπιτιθέναι, ἰο Ῥ]Δ66 ΡΟῊ ; ᾿ἱπῆρο86 : 

ἐπιτίθεσθαι, ἴο αἰΐδοκ ; φόβον 

τινὶ, ἴἰο Θχοϊίθ ἔθδυ ἴῃ. 

ἐπιτυγχάνειν, ἴο ΠΙρμς πΡΟΗ. 
ἐπιφθόνως, ΘηνϊουΒ]Υ: ἔχειν, ἴο 

ΘΩΥΥ ; ἐπιφθόνως εἶχον, πΠαὰ 6η- ἢ 
νἱοῦβ [66] 1ηρ5. 

ἐπίχαρις, Ῥ]Θαδαηΐ, ΡΎΘΘΔΡ]6. 
ἐπιχειρεῖν, ἴο αἰίογηρί. 

ἐπιχώριος, ῬΘΟΌΪΙΔΥ ἴο ἃ ΘΟΙΙΠΕΥ : 
ἐπιτηδεύματα, {Π|| οιδίοτηβ οὗ {Π6 

σουηΐγνυ. 

ἐποικεῖν, ἴο ᾿ΠΠ401{, θ6 ἃ σο]οηἶϑί. 

ΓΈΕΧΙΟΟΝ, 

ἐπομνύειν, ἰο ἀβϑοῦξ ὈΥ δῃ ΟΝ: 

τὴν φιλίαν, ἴο Εν ΘΑ  ὈγΥ. 
ἔποχος, μανίηρ ἃ βγμπὶ βοδΐ, 85 ἃ 

ΥἹάΘΥ : ἔτ, ἐπέχω. 
ἑπτὰ, αν θῇ, 

ἐρᾶν, ἴο Ιονο, ΡῈ ἴοπὰ οἵ, τοῦ ἔργου : 

ἀθβῖγθ θαυηθϑίγ, 6. ΔηΧίοιιβ 

Ὀοατ. 

ἔρανος, ἃ θαπααοί, (ο Μ ΪΟἢ ΘΥΘΥῪ 

ΟἿ6 ΘΟΠ Ιθΐ685 : παρακαλεῖν εἰ5 
ἔρανον, ἴο ΘΧΠοΥ 680} ο ΘΟ Υ]- 
Ὀαΐθ 15 ΘΧΘΥΓΟΉΒ. 

ἐργάζεσθαι, ἴο ψοΥϊς : τὴν γῆν, ΟΥ 

χώραν, {1} {π6 Ἰαηά. 

ἐργαλεῖον, ἃ ἴο0], ᾿η ] Ια ηΐ, 

ἔργον, ἃ ΜΟΥΚ, ἀδοθά, δχρὶοῖί : ἐν 

ἔργῳ εἶναι, το θ6 ἴῃ [Π6 δοίϊοῃ, 

[ἀκ ραυτῦ ἴῃ [π6 δηραρθιηθηῖ ; 
ἃ ΟΥ̓Ὶ6, Ραά δοίϊοῃ ; θυ β᾽η 655, 

ἀαίν : ἔργον ἐστὶ, ἰΐ 15 ἃ ἀΙΒῆσοα]ι 

τηδίζου, 

ἔρημος, ἀοδογίθα : χώρα ἐρήμη ἀν- 

θρώπων, νἱτποιῦ ἸπΠ ΠΟ] Δηΐ5. 
ἔρις, σοπ ΘΠ] 9 : ἔριν ἐμβάλλειν, ἴο 

ΘΧΟΙΘ Υν ΑΙ Υυ. 

ἐῤῥήθη ταῦτα, [686 {π]ηρδ νγ6ΓῈ 
ΒΡΟΚΟΗ : ἔν, ῥέω, οὈϑο]θίβ. 

ἐῤῥωμένως, νἱρογοῦβν, ὈΓΆΨΕΙΥ, 
ἤγγαϊγ, ΟΠ ΘοΥ α]]Υ : ἔτ. {16 ΡΥ, 

ῬδυοΙρ]6 ρ885. οἱ ῥώννυμι, ἴο 
Β΄ ΓΘΠΡΊΉΘΗ. 

ἐρυθραίνεσθαι, ἴο Ὀ].5}.. 

ἐρυθρὸς, ἃ, ὃν, το : θάλαττα. 

ἔρυμα, τὸ, ἃ ταιηραγί, ἰογἰβοδίϊοη, 

[ογΠοα οδηρ. 

ἔρχεσθαι, ἴο οοἴηθ, ΔΡΡΙΌΔΟΙ ; Υγ6- 

ΤΌΤ. 
ἐρωτᾶν, ἴο 851. 

ἐρωτικῶς ἔχειν τοῦ ποιεῖν, ἴο Ὀ6 
ἀδβιγουβ οἵ ἀοϊηρ' ΔηΥ (Ὠϊηρ. 

ἐσθὴς, ἃ σαγτηθηΐ, οοϊΐηρ, 

ἐσθίειν, ἐο εαί, 



ΨΕΧΙΟΟΝ. 

ἑσπέρα, ογοηϊηρ ; {Π| νγοβί. 

ἔστε, ἀΠ11], 45 Ἰοῃρ' 88. 
ἑστιᾶν, ἴο δηϊογίαϊη δ΄ ἃ Ῥαπααθί : 

ΔΟΥ. ἷ. εἱστίασα. 
ἑταῖρος, ἃ σΟΙΠΡΔΗΪΟΗ. 
ἕτερος, ΔΠΟΙΠΕΥ: ὃ ἕτ. ἐπὶ τοῦ ἑ.; 

1ῃ6 οη6 ἸΡοὴ {Π6 ΟΥΠΘΥ. 
ἔτι, 5111}, ΙΟΠΡῸΥ : πολὺ ἔτι μᾶλλον, 

γεῦ ΤΟΥ6. 

ἕτοιμος, Υοδάγν. 
ἔτος, τὸ, ἃ ὙΘ8Υ. 

εὖ, χ6}] : εὖ ἔχειν τὰ σώματα, ἴο Ὀ6 
Πρδ] τῆν. 

εὐδαιμονία, παρΡίπ655, ροοά ἴοτ- 
ἴμη6. 

εὐδαίμων, ΠΑΡΡΥ, ἰογίαηδίθ, ῥτο- 
ΒΡΘΙΟΙΒ. 

εὐδοκιμεῖν, ἰο πᾶνα ἃ φΟΟά Ταρι- 
ἰαῖϊοη, Ὀ6 ῥτδὶβθα, ΘΟ ΠΞΡΙΟ ΟΙΙΒ. 

εὐεργεσία, ἃ Ὀδποῆΐ, Κιπά 685. 
εὐεργέτης, ἃ θαποίδοϊον : {γ, εὖ ἀπ 

ἔργον. 
εὐθέως, Ἰτητη α]δίο]ν. 
εὐθυμία, Ὠ]]ΑΥ ἐγ, ΟΠ ΘΘΥΓΆ]Π 688. 
εὐθύμως, 511ρ61]. εὐθυμότατα, οἸἸ6 6Γ- 

[]}]ν. 

εὐθὺς, δίταῖσῃε: εὐθυτέρα ὁδὸς, ἃ 
ΙΏΟΥῈ αἰγθοῖ ΨΔΥ : δᾶν. 1τητη6- 

αϊαίο]γ. 
εὐκοσμία, ἀθοογιπι, σοοα ΟΥ̓ΘΥ. 
εὐμενὴς, ὈΘὨΙρηΔηΐ, ΡΥΟΡΊΓΟΙΒ; θ6- 

ΠΟνο]θηΐ ; 0761] αἸβροββά : ἔν. εὖ 
δηὰ μένος. 

εὐμενίζεσθαι, ἰοὸ ΔρὈ6856, ΥΒΠᾺΘΥ 
Ῥυορ του. 

εὐνοϊκῶς, ΜΓ ροοα Μ1}]. 
εὔνους, ὈΘΠΘνΟΙΘηΐ, νγ}6}} ἀϊβροββά. 
εὐνοῦχος, Δἢ ΘΠ ΠΟἢ. 

εὔοπλος, Μ16}} δυιηθά. 

εὐπειθὴς, οὐοα]Θηΐ. 

εὐπετῶς, ΟΔ51}γ. 

εὔπιστος, Οοὐεἀϊοπί. 
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εὑρίσκειν, ἰοὸ ἢ πὰ. 

εὐσέβεια, Ῥἱοίγ. 
εὐσεβὴς, Ῥίοιδβ. 

εὐστόχως, ΜΙ ἃ σοοά Δί χη, 
εὐσχημόνως, ΘὙΔΟΘΙΏ]]Υ. 
εὐτάκτως, ἴῃ σοοά οΥά6Γ. 
εὐταξία, σοοα ΟΥ̓ΒΥ. 

εὐτελὴς, ΟἸΘΔ8Ρ, ἔγαρ4}} 5ΙΠΏΡ16. 

εὐτρεπίζεσθαι, τὸ ῬγΥΘΡάγο, ρΡαΐ 'π 
ΟΥ̓ΘΥ, 

εὐτυχία, σοοα ἰὈΥΠ6, 5.]ΟΟ655. 

εὔφλεκτος, Θ8 5110 βεΐῖ οἡ ἢγο. 
εὐφραίνειν, ἴο 4 6]]1ρ}, 
εὐφραίνεσθαι, ἴο το]οῖϊοο, 6 ἀ6- 

Πσπῃίρα, 

εὐφροσύνη, Ι]ΑΥῚΥ, ΟΠ ΘΘΥΓΆ] 658, 
ΘΗ] ογτηθηΐ. ἶ 

εὔχεσθαι, ἴο ῬΥΔΥ, γΟΥ͂ ; Μ]5ἢ, 
εὐώνυμος, ἴΠπ6 Ἰο6Εϊ. 

εὐωχεῖσθαι, το [φαϑβί. 

εὐωχία, ἃ Ὀδηαμεί, ροΟα οἤΘΕΤ. 

ἐφεξῆς, 1ῃ ΒιισοΘββΊ θη. 

ἐφέπεσθαι, ἴο [Ὁ]]ονΥ ο]ο56 ἹΡΟΙΙ. 
ἔφηβος, ἃ γουίῃ, αρθουΐ 18. 

ἑφθὸς, Ὀο1]6α. 
ἐφιέναι, ἴο 5ε[ ὁπ ; δΔατηϊ ; ῬϑυτηΪϊ : 

ἐφίεσθαι, ταϊά. ἴο 56ῖ οὔθ᾽ 5 τηϊπα 
ὍΡΟη, ἀ65116. 

ἐφικνεῖσθαι, το ᾿Ἰρῃ ὈρΟΏ, ΥΘ8Οἢ ; 
8.5581]. 

ἐφορᾶν, ἴο Ιοοκ ροη, ἰπϑρθϑοί. 

ἔχειν, ἰο Βᾶνθ, ῬΟβ5658: τὴν βασι- 
λείαν ἔσχε, πὸ 5υοοοοάρα το {Π6 

Κιηράοτηῃ ; ἔχειν τὸ μέσον, ἴο θῈ 
βίδιοη θα 1ῃ 1Π6 ΘΟ ΠΧ ; εἶχε τὰς 
ἀγέλας, δὰ οΠάτρο οἵ; οὐκ ἔχου- 
σα πῶς ἂν ἔτι μᾶλλον ἀσπάσαιτο, 
πού Πανιηρ ἴῃ ΠΟΙ ῬΟΨΟΥ, ποΐ 

Κηονηρ ΠΟΥ : ἔχειν ἰὴ δΔῃ 
δᾶν. 15. 1ῃ6 βᾶϊηθ 5 εἶναι ψυ] ἢ 
ἴΠ6 σοΥΓβροηαϊηρ δα]., ἔχειν 
ἀθύμως, 1. ᾳ. ἄθυμον εἶναι : ἐν 
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ἑαυτοῖς ἔχειν, ἰο πᾶνο ἴῃ {Πρὶν 
τϊηβ, {ΠῚ Κ ; τινὰ, το θ6 τηδΥ- 

τὶθα το ; ἔχειν τοὺς πολεμίους τῆς 
εἰς τὸ πρόσθεν προόδου, ἴογ κα- 
τέχειν, ἴο Κοορ Ὀδοῖκ, Κϑορ ἴῃ 
ΟἤΘΟΚ ; το Κθορ, ποΐ ίο 56]]: 

ἔχεσθαί τινος, ἰο Δάπογθ ἴο, ΡῈ 

ΟΪοβ6 ἴο. 

ἐχθρὸς, ᾿ναϊοῦα] ; ΠοΞΕ]6 ; δ 6π6- 
ΤΩΥ͂ : ΘΟ}. ἐχθίων : ΒΆΡΕΙ]. ἔχ- 
θιστος. 

ἐχυρὸς, ἴογϊῆ 6, ΒοοῦΓο. 

ἑώρακα, Αἴί. ἔοΥὶ ὥρακα, ἴ Πᾶν 566}: 

566 ὁρἄω. 
ἕως, ἢ, ἴπΠ6 Θδαϑβί. 

ἕως, 85 ΙοΠρ' 85, ἘΠῚ] : ἕως ἂν, ΠῈ]], 

ψὶ ἢ [Π6 Βα] αποίνϑ. 

ΤΑ5 

Ζεὺς, Διὸς, δ ρ1οΥ. 

ζῆν, ἴο Ἰῖνε : ἐμφανῆ, ἴἰο Ὀ6 Κπονῃ 

ἴο 8}} : ρατί. ζῶν, ζῶντος. 
ζητεῖν, ἴο 5661. 

ζυγὸς ΟΥ̓ ζυγὸν, ἃ γοῖϊκ6. 

Η. 

ἦ, αἷὶ Ἰητουγοσδίνα Ῥαυίϊο]6 : ἢ καὶ 

δίδως ταῦτά μοι; ἀο γοιι Γ68]}}ν 
σῖνα {πΠ656 {πῆρ ἴο τη6 ὃ ἦ μὴν 

15. υϑοα ἴῃ οδίῃβ, Δρ06815, δηὰ 

ΔΒΒΟνΘΥΔίΙΟη5, δϑϑυγθαϊγ, τῃ- 

ἀουθίοαϊν, τηοβῦ θυ [ΔΊ Η]Υ. 
ἢ, ΟΥ̓: Δίζεου ἃ οοτηραγδίινο, [Π8η. 

ἧ οΥ ἧπερ, ξο. ὁδῷ, ἴῃ {Π6 ΒΔ Π16 ὙΥΑΥ͂ 
85, δύ 85; ἴῃ [86 ρᾶγί ψΏΘΥΕ, 
ὙΠΘΓΘ. 

ἡβᾶν, ἴο Ῥεοσοηθ ἃ γουζῃ, δί(διη 

{16 ἅρ8 οὗ ρυθεγίυ. 
ἡγεῖσθαι, ἰο ἸεδΔα, 5ῃανν (Π6 ὙΑΥ ; 

ρτθοθάο, θ6 ἴῃ {Π6 νδῃ ; ἴο {Π1ΠΚ, 

ΘΟὨΒΙΔΘΥ. 

ΓΈΧΙΟΟΝ. 

ἡγεμὼν, ἃ ρουἱάθ; Ἰοαάθυ οἵ δ 
ΥΤΩΥ. 

ἤδει, ΡῬΙαροτῖ, οἵ εἰδέναι. 
ἡδέως, Ῥ]Θα5δη11ν, νυ] ΡῚΥ ; 1 - 

οξ ἀϊδβραδβῦ : ὡς ἥδιστα, ἃ5 Ὀ]6ᾶ- 

ΒΔΠΓΠῪ ἃ8 ῬΟΒΒΙΌ]6. 

ἥδεσθαι, ἴο θ6 ρῥ]Θαβοθά, 
ἤδη, πον, αὖ ἴῃ6 Ῥσββθηΐ πηοπιθηξ : 

αὖ ΟΠ66. 

ἡδίων, σοτηραγ. οὗ ἧδὺ5, ΙΏοΥ6 Ὁ]68- 
5δηΐ : ΒΌΡΟΥ]. ἥδιστος. 

ἡδυπαθεῖν, ἰο σἷνα ΨΥ ἴο 1π4]- 
σθηοθ5, Ὀ6 οῇεχηϊηδίθ : ἔν, ἡδὺς 
δηα πάσχω. 

ἡδονὴ, Ῥ]ΘΑΒΌΓΟ. 

ἥκειν, ἰο παν δοϊηθ, τοίυγηθά : 

ἥκω φέρων, 1 να Ὀτουραῦ 1} 
ΤΏ6. 

ἥκιστα, Ἰεαδύ οἵ 811, ὈΥ ΠΟ Πη68ῃ8 : 

οὐχ ἧἥκ., ἴῃ6. 5816 85 μάλιστα, 
ΟΒΡ ΘΟ Δ] ]ν. 

ἠλίθιος, ἴο0115}., ἀο!ηρ. 

ἡλικία, ἀρ ; βίϑίατγοθ. 

ἡλικιώτης, δι ἧλιξ, οπα οἵ (δε 

5816 808, ἃ ΘΟΙΠΡΔΘΠΗΪΟΗ. 

ἡμέρα, [λ6 ἀδγ. 

ἥμερος, ἴδγη6. 

ἡμέτερος, ΟὟΥ̓, ἴῃ ΟἿἿ ῬΟΒΒΘΞΒΊΟΗ. 

ἣν, 1. 4ᾳ. ἐὰν, νι ἐΠ6 σοη]αποῖίνο, 

1{: ἤνπερ, 1ῇ αἱ Ἰοαϑί. 

ἡνία, ἃ τοΐῃ. 

ἡνίκα, Μη : ἡνίκ᾽ ἂν, ψιῖῃ τΠ6 

ΘΟ] ΠΟίϊν 6, 85. οἰ 85, Π6Π- 

ΘΥΘΥ, 
ἡνιοχεῖν, ἴο Πο]ά {Ππ6 Τοίηβ : ἧνιο- 

χεῖσθαι, ἰο Ὀ6 ουϊάοα Ὀγ {Π6 
ΥΘἸῺ5 : ἔτ, ἡνία ἀῃᾷ ἔχω. 

ἡνίοχος, ἃ οατιοίθου. 
ἥρωες, ἨΘΥΟΘΒ ; ἀεΙΠθα τηοΓίδ]5. 

ἦσθα, Ατί. ἴον ἧς : ἔτ. εἶναι, ἴο 6. 

ἡσυχία, αυϊοίμο55, ΤΥΔη 4. ]]1γ, δὶ- 
Ἰ6η66. 



ΓΠΈΧΙΟΟΝ. 

ἥσυχος, «υϊεί, {γ8η4.}}, σϑηῖ]6: 

ΘοΙΏΡΑΥ. ἡσυχαίτερος. 
ἡττᾶσθαι, ἰο Ὀ6 ᾿ΠέογΙοΥ, 6 σοη- 

4υογοά, Ὀθδΐίθη: ἡἧττῷτο, οί. 

ΟΠ Γ. ἔτ, ἡττάοιτο. 

ἧττον, αν. 1655: ἔτ. 

ἥττων, 1655, ᾿ΠΊΘΥΙΟΥ, ΟΥΒ6, θΘδίθῃ. 

Ἥφαιστος, Νυϊοδη. 

Θ. 

θᾶκος, ἃ 568ί. 

θάλαττα, {16 568. 

θάλπος, τὸ, ᾿ϑδΐ. 
θαμίζειν, ἴο ΘΟΠ16 ἔγΓΘαΈΘΗΠΥ : ἔν. 

θαμά. 

θάνατος, ἀφαίῃ. 

θανατοῦσθαι, ἰο Ῥ6 σοπάοιηποα ίο 

ἀρδίῃ. 

θάπτειν, ἰο θΌΓΥ. 
θαῤῥαλέος, οοπβαεην, 
θαῤῥεῖν, ἴο Ὀ6 οἵ ροοά οουγαᾶρα, θ6 

Ροϊ]ὰ : τι, ποΐ ἴο ἀγϑδά, ἰο 6 

ὉΠΟΟΠΟΟΥΠΘα δροαί. 
θάῤῥος, Ὀο]Ϊάπ655, οοηβθησο. 
θαῤῥύνειν, ἴο ᾿πδρίγθ οοηῇάθηοθ, 

ΘΠΟΟΟΓΑΡῸ. 

θᾶττον, τΩοΥθ 4ΌΪΟΚΙΥ : οομιρατ. οὗ 
ταχέως. 

θαυμάζειν, ἰο ΟΠ ΕΓ, Δ ΠΪγ6. 

θαυμαστὸς, ψοπάρογι!, το 6 δ4- 

τηϊγϑα ; δχίγδουαϊηαγυ, δρϑαχα, 
θέαμα, ἃ 5ρθοΐδο]6. 
θεᾶσθαι, ἴο Ὀ6ΠΟ]4, σᾷΖ6 ἸΡΟΗ, 50- 

ΝΟΥ : Ῥεγῇ, τεθέαμαι. 
θεῖν, ἴο τη. 

θεῖος, α, ον, ἀϊνίηο. 

θεῖος, ὅδ, αῃλ ᾿Π0]6. 

θέλε:ν, ἴο ψ 15}. 

θεμελιοῦν, ἴο ἸΔΥ [Π6 Του ΠἀΔ ἢ 8 : 
ἔν. θεμέλιον, ἃ Τουπάαιίοη. 

θεὸς, ἃ ροά, ἀοἰίγ : τὰ περὶ τοὺς θ.; 
1Πη6 ψΟΥΒἢΡ οἵ {πΠ6 ροάβ. 
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θεοσεβὴς, Ῥὶοιβ : ἔτ, θεὸς δηὰ σέ- 
βειν, ἴο ΜΟΥ ΒΏ]Ρ. 

θεοσεβῶς, ῬΙουΒΙν. 
θεράπαινα, ἃ ἴετη4]6 αἰία πἀδηΐ. 
θεραπεία, ταϊηἰβίγυ, δἰζθπάδποο, 

ΒΕΥνΙο6 ; μον οἵ δἰζθηαδῃῖδ: 

θ. ἱππικὴ, ἃ Υοίϊπιθ οὗ ΠοΥβ6- 

ΤΊΘΗ. 
θεραπεύειν, ἰο νγαῖϊξ ὌΡΟΠ, 566: 

θ. τοὺς θεοὺς, ἴο ΜΟΥΒΏΪΡ (Π6 
θοάϑ. 

θεραπευτὴς, 8 αἰ πα δηί. 

θεράπων, ἃτι αἰἰεηἀδηΐ, ΞΕ δηΐ. 
θέρος, τὸ, ΒυΤΩΙΉ ΘΓ. 
θήγειν, ἴο ΒΠΔΥΡΘΏ, δχοϊίθ. 

θήκη, ἃ ΒΘΡΌΪΟΙΧΘ : ἔν. τίθημι. 

θὴρ, ἃ ν|]ὰ Ὀοαβίέ, 

θήρα, ἴῃ οΠα56, μα πί]ηρ'. 
θηρᾶν, ἴο Ὠπηΐ. 

θήρειος, α, ον, ὈΘΙοηρίηρ ἴο πιὰ 
Ὀθαβίβ : κρέα, γΘῃΐβοῃ. 

θηρίον, ἃ ΜΙ Ὀραδί, 50 ἢ 85 18 

Βυπίαα. 

θηριώδης, ὈγαΐΔ4], βανᾶρθ, πποὶϊγνὶ- 

11564. 

θιγγάνειν ΟΥ̓ θίγειν, ἴο τοποῇ. 

θνήσκειν ὑπό τινος, ἴο αἴ6, Ὀ6 ΚΙΙ]οα 

Ἀγ : τεθνηκὼς, ἀ6ά. 

θνητὸς, τηογίδ]. 

θόρυβος, ἰυχαα]έ, οοη βίο η. 

θρασέως, Ὀο]ά]ν, γΑ5}]γΥ. 
θυγατὴρ, ἔρος, ἃ ἀαυρὨςογ. 
θύειν, ἴο 5δογϊῆσο. 

θύρα, ἃ ἀοο , ραίθ. 
θυσία, ἃ 5βδογὶῆορ. 

θωρακίζειν, ἴο ἀπ στ ἃ Ὀγθαβί- 
Ῥ]αίθ, οἂβ8 ψ1ΓΠ ΔΥΙΩΟΙ. 

θωρακοφόρος, ἀὐτηδα ΜΠ ἃ ΟὈἾ Τα 88. 
θώραξ, ἃ Ὀγοαϑέρ]αίθ, ουἸγ8 85. 

Ἰ: 

ἰᾶσθαι, ἴἰο 68], 
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ἰατρὸς, ἃ Ῥῃγδὶοΐδη, 

ἰδεῖν, ἴο 566: 2. δοῦ. ἔν. εἴδω, ποί 

ἴῃ ἰ156. 

ἰδίᾳ, ρσὶναῖο!ν, ἐπα ᾽ν] ἀΆ}}ν. 
ἰδιωτεύειν, ἴο Ὀ6. νυιτμοιι Δα ΠΟΥ ἐγ, 

1ηΒΊρ Ποδηϊ. 

ἰδιώτης, ἃ ῬΥΪναΐδ ῬΘΥΒΟΩ ; ἃ ῥυὶ- 
ναΐθ, σοι] ἢ ΞΟ] ἸΘΥ, 

ἰέναι, ἴο ρῸ : ἐφ᾽ ὕδωρ, ἴῸΥ νγδίοΥ. 
ἱερεῖα, τὰ, ν]οι1 8. 

ἱερὸς, Βδογροα : τὰ ἱερὰ, 5ΔΟΥ 068, 

Βδογρα σἱΐθβ, ν]ο 1 Πη5. 

ἵεσθαι, ἴο Τα5 ἢ, Τὰ ἋΡ ἴο, αἰίδεϊς : 

τηϊα. οἵ ἵημι, ἴο 5Βοπά. 

ἱκανὸς, ἢξ ; 5 Ποϊοηΐ, ἸαΓρῈ ΘΠΟῸΡ ἢ, 
οοτηρείθηί. 

ἱκανῶς, 50 ΠΟ] ΘΠ] γΥ. 

ἱκετεύειν, ἴο ΒΡΡΙ]]οαΐθ, ΘΒ θοῆ. 
ἱκέτης, ἃ ΒᾺΡΡΙ]Δηΐ. 
ἱλάσκεσθαι, ἴο ῥΥορ᾿ἰαΐα, ΔΡΡΘ6858. 
ἵλεως, ῬΥΓΟΡΙΠΟΙΒ: Αἰ, ἔου ἵλαος. 
ἴλη, ἃ Ὀδηα, οοΥΡδηγΥ. 

ἱμὰς, ἄντος, ὃ, ἃ ἰΠοηρ. 
ἱμάτιον, ἃ γοῦ6, ραγτηθηΐ. 
ἵνα, (παὶ. ψ 11 οοη]. δηα ορί, 
ἵππαρχος, [6 ἰδδάου οἵ [Π6 σάνα]νν. 

ἱππεύειν, ἴο Υἱά6 οἡ ΠουβθΌδοϊς. 

ἱππεὺς, ἃ ΠΟΥΒΘΠΊΔη, ΠΟΥ56- 50] Ἰ6 Υ, 

ἱππικὸς, ὈΘΙΟΩρΡΊηρ' ἴο ἃ ΠΟΥΙΒ6: οἱ 
ἵππ., ΠΟΥΒΘΙΊΘη ; ἱππικώτατος, 6Χ- 

ΟΟ]Π]ηρ᾽ 85 ἃ ΠΟΥΒΘΙηΔη, 
ἵππος, ἃ ὨΟΥ͂ΒΘ: ἢ ἵππος, ΟΔΥΔΙΥΥ. 

ἰσηγορία, {π6 1ΙθΕΥΕΥ οὗἉ οἸ ΖΘ Π5 (0 
5ΡΘΔΚΚ {Π611} 56 ῃ πη ης8 : ἴῃ Ὁ. 4. 
τΠᾶῦ ἸΙσθη58 ὈΥ ΜΠ101} ΤΏ6η, Μ]ΠΘῊ 
ἰητοχσαίθα, 411] 5ρθὰῖκ δί οὔοθ 
Δηα δαῦα]}]ν Ἰουὰ : ἔν. ἴσος δῃὰ 

ἀγορεύω, ἴο ἨΔΥΔηρΊιΘ. 
ἴσημι, ἰο ΠΟΥ͂ : ΡὈΓ65. ἴσασι; ἴτη- 

ῬΕΥ. ἴστε. 
ἴσθι, πον, θ6 ἀϑϑυγαᾶ οἵ. 

ἴσος, 648] : ἐν ἴσῳ, 50. διαστήματι 

ΠΕΧΙΟΟΝ.: 

ΟΥ̓ βήματι, ἕπεσθαι, ἴο ἴὉ]]ονν ἂϊ 

Δ ἢ 6418] Ρᾶ06, δ΄ ΤΟΡΌΪΑΥ ἸΠῖοΓ- 
γα ]5. 

ἱστάναι, ἴο Ῥ]ασθ, ΔΥΓΔΗΡΘ ; 5ἴ0}, 
ΠΊΔΚ6 ἴο Πα]ὲ : στήσας τὸ πρό- 
σωπον, Ἀανὶηρ' 5θει]6, οοτηροβθὰ 
ἢϊ5 σοπηίθηδηοθ ; ἵστασθαι, στῆ- 

ναι, ἴο βίαπα, πα], δἄάνδηοθ ΠῸ 

ἔαγιμοΥ : [Π6 2. 80Γ., ρεγί., δῃὰ 

ΡΙὰρ. δοί. πᾶνθ δῃ 1πίγδηβιν6 
56Πη86 ; {Π6 τοϑί οἵ {πὸ ἴθ ῆβθ5 8 

δοίϊνο. 

ἰσχυρὸς, βίγοηρ, γοΡιιδί, ΕΥΠῚ ; ἴοτ- 
{|ῆ64, τεῖχος : φυγὴ, ἃ ΘΟΠΊΡ]οΐα 
γοιί. 

ἰσχυρῶς, νΘΠΘΙΩΘΏΓΠΥ, ΘΧΟΘΘαΙΠΡῚΥ. 
ἰσχὺς, ΒΙΓΘ ΠΡῚΝ. 
ἴσως, ῬΕΥΠΔΡΒ. 

ι-. 

καθαρὸς, Ῥυγα. 
καθέζεσθαι, ἰο 510, 56 {{16, Π4]0, 6ἢ- 

ΘΔΙΩΌ. 
καθεύδειν, ἴο 5166Ρ. 
καθῆσθαι, ἴο 511 ἀονη. 

καθιστάναι, ἴο Ρ]406, ΔΥΥΓΔΏΡΘ, 8Ρ- 
Ῥοϊηξ: εἰς τὰς τῶν λοχαγῶν χώ- 

ρᾳς καταστήσεσθαι, {παῖ {Π6γῪ 

Βῃου]α βισοθθα ἴο [Π6 Ὀ]Δ065 ΟΥ̓ 
ΥΔῊΪ. οὗ {Π6 ἸΟΟΠΔΡῚ. 

καὶ, διὰ : γοααθηῦ 1η Ἰνοὶν ᾿ηΐου- 

τΤορδίϊοηβ ; καὶ τίς; καὶ τί δή; 

4150, Θβρϑοῖδιν, θυ ; καὶ νῦν, 

ΟΥΘΏ ΠΟΥ͂ ; ΔΙΓΠΟῸρΡἢ ; καὶ γὰρ 

δὴ, οἰοηῖηι, ἴῸΥ ; καὶ γὰρ οὖν, 

{ΠΟΥ 4150 ; καὶ --- γε, Δπᾶ 
τ ΟΥ̓ΘΟΥ ΟΥ̓, δα {πὶ ἴοο ; καὶ---- 

δὲ, Ὀοβιάθβ, τπούθονοῦ; καὶ δὴ, 

-ἅ. ᾳ. ἤδη : καὶ---δὴ, δα ἴῃ ροοῦ 

{1 ; καὶ οὕτω δὴ, ἀπᾷ (Ππ5 

ΔοσΟΟΥΙΠρῚν ; κἂν, ΔΙΌ ΠΟῸΡῊ ; καί 
τοι, διὰ γϑί. 

ΠῚ Φ 
ἿΥ 
Υ 



ΠΈΧΙΟΟΝ. 

καίειν, ἴο 5δὲ ὁ ἤγο, Ὀυχη. 

καινὸς, ἢ, ὃν, πον. 

καιρὸς, Ορρογίπηϊίν, ἀπ 5θᾶ50η. 
κακὸς, ἡ, ὃν, θαα, σονγάγαϊν. 

καλινδεῖσθαι, ἰο θὈ6 νογδοα, οοη- 

{{πΠ18}}Υ οοσαρ!εα ἴῃ, ῬΕΥΒΘν ΓΘ. 
καλλιερεῖν, ἴο οὈίαη [νΟΙΓΔὈ]6 

αὐυβρίοθβ ΕΥ̓͂ ΒΔΟΥΙ Ποϊηρ' : ἴγ. κα- 

λὸς ΔΠα ἱερός. 
κάλλος, ὈδδαΐΥ ; ῬΓΟΡΥΙΘΙΥ οἵ οοη- 

ἀποῖ; ΠΟΠΟΌΥ, νἸΓίαθ. 

καλὸς, ὈΘΑῸΓ 1, Πα Π ἀβο.6 : ΟΟΙΏΡ. 
καλλίων, 5ΒΌΡΕΥ]. κάλλιστος. 

καλῶς, Ὀοδας.}]γ, τἱρ εν, Μ6]} : 

κ- γίγνεσθαι, ἴο Βιυοσθαᾷ : κ. οἱ- 
κεῖσθαι, ἰο Ὀ6 Μ06}1 δἀαρίθα [ὉΓ 
Ἰϊνίηρ ἴῃ ; ἔχειν, ἴο 6 ψ78}}. 

κάμηλος, ἢ, ἃ ΟΆΤΩΒΙ. 

κάμνειν, ἴο Ὀ6 11]; ψΘΑΥΥ. 
κάνδυς, ὅ, ἃ ῬοΥΒΙΔΠ τη Δ η[16. 

κανθήλιος ὄνος, Δ 855 ἰδάθῃ ψ ἢ 

ῬΔΠΠΪΘΥΒ. 
κάπηλος, 956 ΜῈΠῸ 56115 ὈΥ Τοίδ]], ἃ 

Πυοϊκβίου, {γδίποϊκου. 

κάπνος, 510 Κ6. 

κάπρος, ἃ Ὑ114 ὈΟΔΓ. 
κάρπος, {π8 νυ Υ]ϑί. 
καρπὸς, ἔγυἱί. 
καρποῦσθαι, ἴο φΔΙΠΘΥ {16 ἔγαϊύ οὗ; 

Θη]ου : ἔκ τινος εὔκλειαν, ΥῈΔΡ 

ΥΘΠΟΨῺ [ΓΌΤῊ. 

καρτερεῖν, ἴο Θῃμάμσγθ, ΘᾺ Ρᾶ- 
ἘἸΘΗΠΥ. 

κατὰ, ἀονῃ, κατὰ τῶν παρειῶν : 
ππᾶρυ, ὅ κατὰ γῆς: δοοσογαϊηρ' 

το; κατὰ τὸ εἰκὸς, 85 15 ΠΠΚοΙν ; 

πλείω ἢ κ. τὸ ἡμέτερον πλῆθος, 

ἴοο τηο0 ἢ} οοτηραγθὰ ψἱ ΟἿΤ' 

παι οΥ ; κρείττων ἢ κ. ἄνθρωπον, 
το ΠΟΌΪ6 [Πδῃ ἃ Ὠυτηδη Ὀ6Ιηρ'; 

κατὰ χώραν, ἴῃ Ῥίαςο; κατὰ τὰς 
εἰσόδους ἐφέπεσθαι, ἴο Ῥυγβιια ἴο 
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[Π6 ραίοβ οὗ {Π6 οδρ; κατά 
τινα λέγειν, ἴο ΞΡΘΔΪ ἴο ἃ ρΡοῖ- 
50η; οἱ καθ᾽ ὑμᾶς, [ῃοβα ορροββὰ 

ἴο γοι ; κατὰ τὸ ψῦχος, ἴῃ 1ῃ6 

600] ; κατ᾽ ἴλας, ἴῃ ἰΓΟΟΡΒ5 ; κατὰ 

πολὺ, ΥΘΥΥ τημπ0}}; κατὰ πρό- 
σωπον, ἴῃ [γοηΐ. 

καταβαίνειν, ἰο ἀφβοοηᾷ, ἀιϊδιηοσηΐ. 

καταβάλλειν, ἴἰο (γον ἄονη, ρῥτὸ- 

βίγαίθ, ΚΙ], 

καταβιβάζειν, ἴο οα86 ἰο ἀεδοδηῇ. 

καταγελᾶν, ἴο Ἰαπρ}ι αἵ, ἀθυϊάθ. 

καταγινώσκειν, ἴο αἸΒοονΕΥ, οὐὈίδϊη 

{Π6 Κπομ]θᾶρεα οἵ; πάσα. 

καταδακρύειν, ἴο 660 ρα πάη] υ. 
καταδαπανᾶν, ἴο ΘΟΠΒΆΙη6, ΘΧΡΕΠά. 
καταδρομὴ, Δ ἱπουΥ 510, ΟΥΕΙΎΌΗ- 

Ὠΐηρ. 
καταθεᾶσθαι, ἴο [48 ἃ ΒΌΓΨΘΥ Οἵ. 
καταιδεῖσθαι, ἴο ΥΘνΘΙΘ, ΥΘδρθοῖ, 

κατακαίειν, ἴο ὈΌΓΗ ἋΡ : ΡοΥΐ. Ρ488. 
1ηΐ, κατακεκαῦσθαι. 

κατακαίνειν, ἴο 514Υ, 5]Δρ ΓΟΥ. 
κατακαλύπτειν, ἴο ΘΟΥΕΥ ὉΡ; νΕ]]. 

κατακλείειν, ἰο 5πα ἀρ. 
κατακλίνειν, ἴο ἸΔΥ ἄονῃ, ἸΑΥ͂ ἴῃ ἃ 

γϑοηθοηΐ Ῥοβίαγ : κατακλίνε- 
σθαι, ἴο 116 ἄονα ἴῃ Ὀ6α. 

κατακόπτειν, ἴο οὐδ ἀονῃ, ΟἾΘΔΥΡ 

1[Π6 ΨΥ ὈΥ͂ 5Ιδαρ θυ. 

κατακρημνίζειν, ἴο ΤὭΓΤΟΝ ἀΟΥ ἢ ἃ 

ῬΥΘΟΙρΡΙοΘ : ἔτ. κρημνὸς, ἃ ῬΥΘοΙ- 
Ῥΐίοο. 

καταλαμβάνειν, ἴο ον οΥΚ6. 

καταλέγεσθαι, ἴο "6 τεοκοπρά ἴῃ, 

ΘΏΓΟΙ] Θά. 

καταλείπειν, ἴο Ιθανα ὈΘὨΪΠα. 

καταλοᾶν, ἴο ὈΥᾺ156, ΟΥ̓ Βἢ. 

καταλύειν, ἴο 561 5146, ἀΙΒΙΉ155. 

καταμανθάνειν, ἴο ΙΘΔγη, υὑπάᾶρτ- 

βίδα, ΟΌΒΘΥΨΘ. 

καταμένειν, ἴο Τετηαΐη, βίαν ὈΘΒΙηᾶ; 
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ΚΡ {ποῖ στουπὰ; θ6 Ῥεϑυτηᾶ- 
πρηΐ. 

κατανέμειν δώδεκα μέρη, ἴο ἀϊνϊάε 
ἴἸηἴο ἔγγονα Ῥυίβ. 

κατανοεῖν, ἴο ΟΌΒΘΥνΘ, ἀἸΒΟΟΥΘΥ. 

καταπηδᾶν, ἴο ΙθᾶΡ ἀονη. 

καταπράττειν, ἴο ΔΟΟΘΟΙΏΡ]Ἶ5., ἴο 
Δο ον. 

καταῤῥηγνύναι, ἰο γοηά : καταῤῥη- 
γνύμεναι τοὺς πέπλους, ΤΘῊ Δ ]11ρ' 
1Π6 11 σα θη ΐβ. 

καταῤῥοφεῖν, ἴο 5. Δ]1]ον, ἄονῃ. 

κατάρχειν, ἴο τη Κα ἃ Ὀδρίπηϊηρ’; 
ἀο δὴν {πϊπρ' ἢγϑί, βοὲ {[η6 οχ- 
ΔΙΏΡΙ6. 

κατασκέπτεσθαι, ἴο Ἰοοῖκ ἄονγῃ, ΙοοΟΙΪΚ 

ἴγουη Δ ΘΠ] ΘΉΩ6, νΙΘΥ,. 

κατασκευάζειν, κατασκευάζεσθαι, ἴο 

ἔγασιθ, οοηβίσποί, ἅρματα : Ῥτο- 
ῬᾶΓΘ, ὅπλισιν τοῖς ἱππεῦσι. 

κατασκηνοῦν, ἴο 56.{16 οΠ6᾽5-561} 1ἢ 

ἃ ἰδηῦ; ΘΠΟΔΙῺΏΡ : ἔτ. σκηνὴ, ἃ 

ἰθηΐ, 

κατασκοπὴ, ἃ Ἰοοκίηρ' ουΐ, ΒΡΥΪΠρ. 
κατάσκοπος, ἃ 5ΡΥ;, 560οιῇ. 

καταστρατοπεδεύεσθαι, ἴο Ῥ](Ο ἃ 

ΟΔΙΩΡ : ἔν. στρατόπεδον, ἃ ΟΔΙΊΡ. 
καταστρέφεσθαι, ἴο βιθάι6, τεάπιοα 

ὉΠΟΥ͂ ΟἾ Θ᾽ 5 ῬΟΥΕΥ͂. 
καταστρωννύναι, ἴο ΒΓΕ ΟἹ [Π6 

στουπά, ργοβίσαίθ, ΚΙ]]. 
κατατάττειν, ἴο ΔΙΥΔΩρΡΘ, 56 ἴῃ 

ΟΥ̓ΘΥ. 
κατατιθέναι, ἴο ἸΑΥ ἄονῃ ; κατα- 

τίθεσθαι, τοϊά. ἴο ΔΥ ὉῸΡ ἴοΥ 
ΟΠ Θ᾽ 5-561{, ΚΘ6Ρ ἴῃ γἘΒ6Υν 6. 

κατατρίβειν, ἴο γὰ ουΐ, γγθαγ οαΐ, 

ΘΟΠΒΕΠΊΘ. 
καταφαίνεσθαι, ἴο ΔΡΡΟΔΙ, 5Πι6νν 1(- 

561, 
καταφανὴς, σοπδρίοαοιβ, ΟΡΘη ἴο 
-ἢ6 νἱδϑνν, Ττηδηϊοϑ : ἐν τῷ κατα- 

ΈΕΧΙΟΟΝ. 

φανεῖ ἀλλήλοις ἐγένοντο, 1Π6Υ 
οᾶπι6 ἰπ βίρῃς οἵ δδοῖι οἵἴμπου ; 

καταφανὲς ποιῆσαί τινι, ἴο ΤΘΠΑΘΥ͂ 

ΟἸθασ, ἀθοϊατθ. 

καταφιλεῖν, ἴο Κὶ55 ΤΟ ΠάΪγ, 

καταφρονεῖν, ἴο ἀΘ5ρ͵56. 

καταφωρᾶν, ἴο ἀδίθοί, 
καταχωρίζειν, ἴο Ῥᾷΐ ῬὈΔΟΚ ἰηΐο 105 

ῬΪδοθ. 

κατειδεῖν, το Ἰοοὶς ἀονγη ὕΡΟη. 
κατεργάζεσθαι, ἴο ἀφδραίοϊι, ΚΙ]]. 
κατερεῖν, ἴο δοοῖι56, ᾿Π’οΥΊὴ ἀρδίηβί: 

ἃ ἴαϊ. ἰο κατεῖπον, 1ἴ5. ῬΥ65. Ὡοΐ 

Ὀδίηρ' ἴῃ 1156. 
κατέχειν, ἴο Τοδίγαῖη, ΟΠ ΘοΪς ; 5[00 : 

τὸν κάπρον, ἴο ργοβίγαΐα, ΚΙ]], 

κατίσχειν, {Π6 5ΆΠ16. 
κατοικτείρειν, ἴο ὈΙΓΥ ΘΧΟΘΘαΙΠΟΪγ. 
κατολοφύρεσθαι, ἴο δεν 1}, ἀΘΡΙΟΥΘ. 
κάτοπτρον, 8. ΤΑΪΥΥΟΥ. 
κατορύττειν, ἴο ὈΌΤΥ ἴῃ [ἢ 6 Θά. 
κάτω, ἀονηνατβ, θ6]ονν. 

κεῖσθαι, ἴο 116 οῃ {Π6 στοπηᾶ, 

κελεύειν, ἴο οΥ̓ΟΥ, σοτηϊηδμηᾷ, ἀθ- 

5ΙΧ6. 

κεντρίζειν, ἴο σοΔ4, 5[Ππη]δΐο, 1η- 
ΒΕ ραία. 

κέντρον, ἃ. 5084, ΒΡυΓ. 
κέρας, τὸ, ἃ ἸΟΙΏ ; ΜΊηρΡ οἵ 85 

ΑΥΤΩΥ͂. 
κέρδος, τὸ, ραΐῃ, ἱπίδγοβί, δάνδη- 

ἴαρ6. 
κεχῶσθαι : 866 χοῦν. 

κεφαλὴ, [Π6 ο44; ο]οναίβα στοιιπά : 

τῆς τάφρου, ἴΠ8 Θηΐδποθ. ΟΥ̓ 
ΤΩΔΥΡῚΏ οὗ {Π6 ΤΥΘΠ0}., ΟΥ̓ ΤΠ 6 
ΘΙ θη Κυηθηΐ Δ] ρ' [ῃ6 {ΓΘ ΠΟ. 

κηδεμὼν, ἃ φυιγάϊδη. 

κήδεσθαι, ἴο ἰαἶζα οΔΥ6 οὗ, ΟΔΥΘ6 ἴοΥ : 

ἑαυτοῦ, ΘΟῊ51}} 1.15 οὐ ἰης ΓΕ βἕβ. 
κήρυξ, ἃ ἈεΥΔ]ά. 

κηρύττειν, ἴο ῬΥΟΟ]Δΐτη. 



ΠΕΈΧΙΟΟΝ.- 

κινδυνεύειν, ἴο ᾿ἱΠοῸ ἀδΏροΥ ; ἴο Β6 

1Π6 οδιιβ6 οὗ ἀδηρϑυ, δπάδηροῦ 
ΟἴΒΟΥΒ; ΔΡΡΘδΥ 11Κ6]γ, 56 θυα. 

κίνδυνος, ἀΔΉΡΘΥ. 
κινεῖν, ἴο τηογϑ, δχοϊίθ : κινεῖσθαι, 

(ο θ6 Ραΐ 1ῃ πιοίϊοη, τ]ΔΊῸᾺ ; 

ὑπὸ τῶν βρωμάτων, ἴο ὈΘ τηον6, 

αἰἰγδοίϊρα Ὀγ. 

κλαίειν, ἴο γγ6 6}. 
κλείειν, ἴο ο]ο56. 

κλύζειν, ἴο ψΆ5Π},, Υ]Π56. 

κοιμᾶσθαι, ἴο σο ἴο Ρ64, 116 ἄονη, 

5166}, γϑϑβί. 

κοινῇ, ἴῃι σοτπίοη, ἴῃ οοησογέ 1. 

κοινὸς, ΘΟΙΩΠΊΟΗ : τὸ κοινὸν, ἴΠ6 

ΘΟΙΠΠΊΟΠ ΘΔ] (ἢ, ΓΘΡΊ]1ο, βίδίθ. 

κοινωνεῖν, ἴο ῬαΥοΙραΐθ, ρδΥίΔ ΚΘ. 

κοινῶνες, ΡΥ ΓΏΘΥΞ, ἀββοοϊαίθβ; [6δἀ- 

ἵπρ' τη6η, ὙΠῸ (ΔΚ ρασγΐ ἴῃ {16 

Δα ΠΏ] 5 ΣΆ ΓΊΟΗ. 

κοινωνὸς, ἃ ῬΔΥΓΠΏΘΥ͂, ῬΑΥΓΔΚΘΥ. 
κολάζειν, ἴο ῬαΠἾΒΗ, οἰ ἀϑι156. 

κομίζειν, ἴο ΟΔΥΥΥ, ὈΓΪΩΡ,, ΘΟΏΥΘΥ : 
κομίζεσθαι, ἴο ΠΔΥΥΥ ΠΟΙΏΘ. 

κομψῶς, ΘἸΘρδηι)γΥ. 

κοπὶς, ίδος, ἃ Κηϊΐε, 5νογσᾶ : ἔτ, 

κόπτω, ἰο οὐΐ. 

κοσμεῖν, ἴο ΔάΟΥΙ, 64 ρ. 

κόσμημα, ἃ. ΟΥ̓ΒΔΙηΘΗΐ. 

κόσμος, Δ. ΟΥ̓ΠΔΙΠΙΘΗΐ. 

κοῦφος, ἸΙσὩ. 

κράζειν, ἴο ΟΥ̓ οὔδ: Ῥεγῇ, ταϊά. 
κέκραγα. 

κρανέϊνος, ταδάα οἵ [Π6 ΘΟΥ̓Π6Ϊ {{66. 
κράνος, τὸ, ἃ ΠΕ] πηοί. 

κρατεῖν, ἴο Γ1]6 ΟΥ̓ΘΥ, Ὀ6 Τηδϑίου οἵ, 

δοῖ ῬοΒβθββίοῃ οἵ, ΘΟ] ΠΟΥ. 

κρατὴρ, ἃ σΟὈΪοῦ : ἢ, κεράννυμι, ἴο 
τΪχ. 

κρατιστεύειν, το θ6 {π6 Ῥεδί, 6χ- 

(Εἰ. 

κράτιστος, Ὀεδί, Ὀχανοβί, βίγοηρεβί, 

}} 

κράτος, ταὶρῃΐ, βίσθηρτῃ : 
ὙΠ 41} 5ρθϑά. 

κραυγὴ, ἃ οἸδιηλοῦ, 5ποαί. 

κρέας, θ65},, τηϑδΐ : 9]. κρέα. 
κρείττων, ὈθίίοΥ, τπογα Ῥονγοσία!, 

ΒΡΘΥΙΟΥ, ὙΙΟΓΟΥΙΟῸΒ.: κρείττων 
τῆς ἡμετέρας δυνάμεως, Βυγρᾶ858- 

ἸΏρ' ΟἿ ῬΟΥΤΘΙ͂Β. 
κρίνειν, ἰο )χάρε, ἀθοϊάθ. 
κρύπτειν, ἴο 146, ΘΟΠ668] : τινὰ, 

ἔγοπὴ ΔΗΥ͂ ΟΠ6. 

κτᾶσθαι, ἴο ΔΟαΪγ6, ῬΤΟΟΘΌΤΘ ἴοχ 
ΟΠ θ᾽ 5-56][: κέκτημαι, 1 ῬΟΞ5658. 

κτῆμα, ἃ Ῥοββϑθββίοῃ ;: κτήματα, 

ΤΊΟΠ 65, 6811, να] 8165, ρτο- 

Ῥευίυ. 

κτῆσις, Δ. ΔΟαῸ 51 {10}, ΡΟΒΒΘΒΒΙΟΏ- 

κτύπος, 8. ὨΟΪΒ6. 

κύαθος, ἃ ὍΟΨ], ἀΥἸ κη΄ -ουΡ. 
κυκλοποιεῖσθαι, ἴο ἴοττα {ΠΘΙΏΒΘΙν 65 

Ἰηἴο ἃ οΟἶγ0]6. 

κύκλος, ἃ οἴτοϊθ : κύκλῳ, τουπὰ 

Δοαΐ, οἡ 8]] 514 65. 

κυκλοῦσθαι, ἴο ΘΠΟΙΤΟΪ6, ΒυΥΤοι Πα ; 

ἴο [ὈΓΠῚ {ΠΘυΆβ Ιγ 5. πο ΟἸΤΟ]65 

ΟΥ̓ ΘΟΠΊΡΔΗΪ65, 
κύκλωσις, ἃ! ΘΠΟΙΤΟ]Ιηρ, 

κύριος, [Π6 ῬΟΒΒΘΒ5ΟΥ; τη βίου ; ἢδν- 

ἴῃρ' ῬΟΥΕΥ ΟΥ̓ΘΥ. 

κυρτοῦσθαι, ἴο Ὀ6 ουγναά. 

κωμάζειν, ἴο γα νΕ]. 

κωμαστὴς, ἃ ΥΟΥΘΙ]ΟΥ: ἔτ. 

κῶμος, Υαν6]]1ηρ,. 

κώμη, ἃ ν.Π1ὰρ6. 

ἀνὰ κρ., 

Δ. 

λάθρᾳ, σἰτποὰὲ ἐπ6 Καον]θάρο οἵ, 
ΒΘ θαυ. 

λαλεῖν, ἴο 5Ρ64Κ. 
λαμβάνειν, ἴο ἰα]κ6, γοσοῖνε : ληφ- 

θεὶς ἔρωτι, Θπμδιηουγοά οἵ : λαμι- 

βάνειν πλαγίους τοὺς πολεμίους, 
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ἴο δἰζδοκ [6 ΘΠΘΩΥ ἰὴ {Π6 
ἤδηκ. 

λανθάνειν, ἴο 116 ἰὰ, 6. ἈΠ ΚΠΟΝΗ : 

10} ἃ ῬΑΥΓΟΙΡ]6, ἰδ τᾶν Β6 

τοηδογοα ὈγΚ ργέναξοϊψ, ΟΥ̓ἑηδθη- 

οἐδίῃ : ἕως ἂν λάθωμεν ὑδροπόται 
γενόμενοι: λαθοῦσα αὐτὸν, 11 }- 

οὐ 5 Καον]θάρο. 

λέγειν, ἴο 58 Υ, 5ΡΘΑΪ, ΘΟΏΨΘΙΒΘ ; 

Ὀοδϑί. 

χεία, Ὀοοίν. 

λείβεσθαι, ἴο {16 Κ|6. 

λείπειν, ἴο Ἰϑθαᾶνθ, ομϊί : λείπεσθαι, 

ἴο θὲ Ἰοΐε δ πὶ ἴῃ δὴν τπϊηρ, 

θ6 1 ΘΥΙΟΥ ἴο, 

λεκάνιον, ἃ ἀἰ5ἢ, 

Ἀευκὸς, ἢ, ὃν, ΜΜΗϊΐ6. 

λέων, οντος, ἃ ἸΙοῃ. 

λίαν, ἴοο τηποῖ, Θχοθθαϊηρν. 

λιμὸς, ξΑΛΩ1Π6. 

λινοῦς, (οοηΐγ. ἔτ. λίνεος), τηδᾶβ 

οὔ Ἰπθη. 

λογίζεσθαι, ἰο οα]ου]αΐο, ΥΘΟΪΚΟῊ ; 

ἘΠῚῊΚ ὍΡΟΙ, οΟ 516 Γ. 

λόγος, ΘΟ ΟΥ̓ Βα ί]οη; ΓΙΠΟΌΥ ; Ὠϊδίο- 

Το 8] ΠΑΥΤΔΙΊΟΏ ; ΟΥ̓ΔΊΙΟΙ, ΞΒΡΘΘΟὮ ; 

Ταραγα, ΟᾶΥΘ ; ΤἜΔ50Πη, ῬΤΌΡΟΥ- 

ΤΟΗ. 

λόγχη, ἃ ἸΔῃ66. 

λοιδορεῖν, λοιδορεῖσθαι, ἴο ΥΘΡΌΚΘΕ, 
ΓΘΡΊΟνΘ, Υ6ν1]6. 

λοιπὸς, Ἰοἔ, Του] ηρ: τοῦ λοι- 
ποῦ, εαἴτογναγ 5, ἴοΥ {πὸ αΐαγο. 

λούειν, οί. ἴο νγ85}} δΔποίπου : λού- 

εσθαι, τηϊά. ἴο γγαϑῇ οἤθ᾽ 5- 5611, 

ἴο 45}. 

λόφος, ἃ τηουη(, Π1]] ; οΥθϑί, 

λοχαγὸς, [Π6 ΘΟΙΏΙΔΠΔΟΥ οὗ ἃ 

λόχος. 
λόχος, ἴπ6 ἔουγἢ ρατέ οὗ ἃ τάξις 

ΟΥ̓ ΟΘΠΐυΣΥ, ἃ ὈοαγΥ οὗ πεοηίγυ- 

ΤΟῸΥ 5016 1678. 

β 
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᾿ΠΜΕΧΊΟΟΝ. 

λοχίτης, ο6 οἵ ἃ λόχος. 

λύειν, ἴο αηξαβίθη, γὙ6]6 8856, ἔγθθ, 

ΑἸ ΒΠ}158. 

λυπεῖν, ἴο «ΠΠϊοῦ 11} ρυἱοῦ; λυπεῖ- 

σθαι, τ]ὰ. ἴο ργἷδθνο. 

λύπη, ουἱοῖ. 

Μ. 

μὰ, ἃ ῬΑΓΈΟΪ6 δα ἴῃ 5 θα ϊηρ, 
ΘΘΏΘΥΑΙΪΥ ἴῃ δρδίνα βθηΐθῃ 68, 

Ὀγ : μὰ τὸν Δία, Ὀγ δονθ. 

μάγος, ἃ Μαριι5, Ῥογβίδη Ὀυ]θβϑί. 
μᾶζα, Ὀᾶγ]ον Ὀγοδά. 
μακαρίζεσθαι, ἴο Ὀ6 Θδἰδοῃηθα ΠΔΡΡΥ. 
μακάριος, ὨΆΡΡΥ. 
μακρὸς, Ἰοηρ'. 

μάλα, νΘΥῪ : μᾶλλον, Τη0Υ6, ΤΑΙΠΘΥ: 
μάλιστα, τηοϑβί. 

μαλακίζεσθαι, ἴο ὈδοοπΘ 5οίζοηϑά, 

Ὀ6 ἰπδοῖϊγα : ἔγ. μαλακὸς, 5οίϊζ, 

ψΥ ΠΟ} ἔγ. μαλάσσω, ἴο 5οίξθη. 
μανθάνειν, ἴο ἸΘΔΥΏ, Καον, ἀπάοτ- 

βίδπα. 

μάντις, ἃ ῬΥΟΡΙΠΙΘί, ΒοοίΠβϑΥοΥ. 
μάρτυρ, ἃ Μ]ΓΏΘ55. 

μάταιος, ναῖῃ, ΘΙΩΡΊΥ. 

μάχαιρα, ἃ βνοτά, 
μαχαιροφόρος, ἀγτηθα Μ 1 ἃ στ οΥα, 
μάχεσθαι, ἰο ἢρ)ιΐ, οοηΐοπμα ΜΠ] : 

ἔατ. μαχοῦμαι. 

μάχη, ἃ Ὀδί16. 

μεγαληγορεῖν, ἴο ΒΡΘΔΚ ῬτΟΠΑΪγΥ, 

θοαβέ: ἔγ, μέγας ἀπᾷ ἀγορέω, ἴο 
ΒΔΥΔΗΡΊΘ. 

μεγαληγόρος, Ὀοδϑί[α], 
μεγαλοπρεπῶς, τηΔρῊ ΪΠΟΘΏΙΪΥ. 

μέγας, μεγάλη, μέγα, ργοαΐ : μενά- 

λοι ἄνδρες, Δ ]{5: ΒΌΡΘΙ]. μέ- 

γιστοξ. 

μέγεθος, 5126, βίδίυγο. 
μεθύειν, ἰο θ6 ἱπἰοχίοαίοά, 

μεθύσκεσθαι, [Ππ6 5βᾶτη6 85 μεθύειν. 



ΓΤΈΧΙΟΟΝ.- 

βειονεκτεῖν, ἰο Ὀ6 ΟΥΒ6 οἱ, Ἰθου 

ὉπάοΥ ἃ ἀϊδαἀνδηΐαρθ. 
μείων, 1655, ἴΘΥΘΥ : μεῖον ἔχειν, ἴο 

θ6 ἴῃ ἃ ΟΥΒΘ ΘΠ ΟΗ. 

μέλει μοι, ἰὰ 15. ἃ ΟΆγΥ6 ἴο πη6, ἰΐ 15 

ΤΩΥ͂ ΘΟΠΟΘΙΉ. 

μελετᾶν, ἴο τηϑαϊίαία, ρΥδοίϊβθ. 
μέλλειν, ἴο θ6 δροιΐ; ἰο ἀεἶδυ, 

Ῥαΐ οἱ; ἴο Ἰιοβιίδίθ : ἕαΐ. μελ- 
λήσω. 

μέμφεσθαι, το σοπιρ] δίῃ. 
μὲν, (ΥῸΪΥ ; 15. ΘΘΠΘΓΑΙΙΥ [Ο]]ονγοα 

ΒΥ δὲ, το ΠΟΥΤΘΥΕΥ 15. 50Π16- 
{ἴτη65 ψδηίϊηρ: μὲν δὴ, (θγο- 
ἴογβ, {πθη ; ὅ μὲν, [Π6 οπο, ὃ δὲ, 

116 οἴΠΟΥ ; οἱ μὲν, 50Π16, οἱ δὲ, 

οἴ ΘΥ5. 

μένειν, ἴο γτοτιηδίη, 5ίδυ ; δνγαϊΐ, 

τινά. 
μένος, τὸ, οουγᾶρθ, 5Ρ11Π, ρ6- 

τὰοβιίγυ. 

μέντοι, γεῖ, Ποχονοῦ, ἴῃ {γαίῃ : 

καὶ μέντοι, πΘν ΕΥΠ161655. 
μεριμνᾶν, ἴο ΡῈ δηχίοιβ, ναχϑὰ 

ὙΠ ΟΑΥΘΒ : ἔτι μέριμνα, οΥ6. 
μέρος, τὸ, ἃ Ῥαγί, Ρογίίοῃ ; ἀ6- 

Ῥαγίμηθηΐ. 

μεσημβρία, ἴῃ6 5ουίῃ: ἴγ. μέσος 

δΔηα ἡμέρα, πιογὶαῖθ5. 

τα ]Ὲ : τὸ μέσον, 1[Π6 

σΘΠίΓ ; μέσον ἡμέρας, ταϊά-ἀαγ. 

μεστὺς, [1]]. 

μετὰ, ψ| : μετά τινος μάχεσθαι, 

ἴο ἢᾶγΘ 85 δη 8}}γ ; οἱ μεθ᾽ αὑτοῦ, 

115 ἔτ]οηάβ ; μετὰ σοῦ, νΥ»] [ἢ ὙΟΟΥ͂ 
δϑϑιβίδησο : 1 8Δὴ δοΟι15., ΔΙ ΘΓ, 

Ποχί ἴο. 

μεταβάλλειν, ἰἴο οἤδηρα: μετα- 

βάλλεσθαι, ἴῃ ἃ ΤΑΙ] ΑΥῪ 56η868, 
ἴο ψὙη66] ἀροιιί. 

μεταβολὴ, ἃ Ο΄Δηρ. 

» 

μέσος, 

μεταδιδόναι, ἴο 5ῃΔΥΟ 1 ΔΠΟΥΠΘΥ, | 

11 

μεταδιώκειν, ἴο ῬΌΓΒΕΘ, [Ὅ]]ονν αἴτου. 

μεταμέλεσθαι, ἰο γοροηΐ. 
μεταξὺ, ὈδίνγΘ6ῃ, 

μεταπέμπεσθαι, ἴο 56η ἴογ. 

μεταστρατοπεδεύεσθαι, ἴο ὈΥΘΑΪ ἃρ 

Δ ΘΩΟΘΙΩΡΙΘηΐ. 
μεταστρέφεσθαι, ἴο ἴυγἢ ΟΠ 6᾽5-56]} 

τουηά : μεταστραφεὶς, Ὠδνϊηρ' 
ἐαγπθα τουπᾶ. 

μέτριος, ταοἀογδίο. 
μετριότης, ΤΩ ΟἀΘΥ̓ΔΌΟΗ, ἰΘΙΏΡΘΥΘΠΟΘ. 
μέτωπον, ἴπ6 [οΥΘΠΘδα ; γοῃηΐ, νϑῃ. 
μέχρι, ἃ5 ἴατ 85, ἋΡ ἴο: Μ| ἃ 

56ῃ. 
μὴ, 1658 ; 4150 πιϑοᾶ ἴῃ ΡΥ ὈΙΠ]ΟΠ5, 

ΘΘΠΘΥΑΙΠΥ Μ1ΓΠ [Π6 ἸΠΊΡΕΥ. ῬΓΘΒ. 
Δη 4 οοΠ]. Δ0Υ. : μὴ οὐχὶ νι {Π6 
Ἰηῆη., ὥστε Ὀθοίηρ ἀπαογβίοοα, 

ποῖ; μὴ ὅτι, ποΐ ΟὨΪΥ, [ο]]ονγοα 

ὈΥ ἀλλὰ καί: μὴ ὅπως --- ἀλλ᾽ 
οὐδὲ, ποΐ ΟἾ]Υ ποῖ---Ὀὰϊ ποΐ ον θη. 

μηδαμόθεν, ἴγοτη ΠΟ Η]Δ66. 

μηδεὶς, μηδεμία, πο ΟἾΘ, ΠΟΘ; 

μηδὲν, ποίῃ]ηρ. 
μῆκος, ἸδηρΊῃ. 

μὴν, γε μὴν, ἴῃ ἐγ, γεοῖ; τί μὴν, 

ψΠαὺ {Π6η 32 οὐ μὴν ἀλλὰ, Ραΐ 

γοί. 

μὴν, ὃ, ἃ ταοηίῃ. 

μηρὸς, ἃ {Π]6Ὴ. 

μήτε, ὨΘΙΓ ΠΥ. 

μήτηρ, ἔρος, ἃ το ΠΟΥ. 

μηχανὴ, ἃ ΡΙαη, σοῃίγινδηοο ; μή- 

χαναὶ, ΥΑΥΠΙΚΘ τη ΔΟ 68, ΓΟΥΘΥΒ 

Οἢ ΨΥ ]166]8. 

μιαιφόνος, 5[αϊπο ἢ Ὀ]οοά, 8 

Πουηϊοϊα 6 : ἔτ, μιαίνω, ἴο ῬοΟ]]αΐΘ, 

αηα φόνος, ΤΌ ΓΑΘΥ. 
μιαρὸς, νΜ]οΪκοα, ρ ΠΥ. 
μιγνύναι ἀπὰ μιγνύειν, ἴο ΤΪΧ, σοΠ- 

Ῥουηά: φαγῇ. ρουῖ. ρ4858. μεμιγ- 
μένος, τηϊχοϑά. 

Ὶ 
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μικρὸς, 5118}} : κατὰ μικρὸν, ὮΥ 

᾿πππ]6 ἀηα Ἀ1 116, ρΥδάμδ]}}ν ; μι-- 

κροῦ, ΠῚ ἃ 1116, δἰπιοβί, 

δεῖν, ἴο νγαηΐῖ, Ὀοῖηρ αηάογβίοοά. 

μιμεῖσθαι, ἴο ᾿ηγτταΐο. 

μισεῖν, ἰο Παΐρ. 

μισθὸς, Ῥᾶγ. 
μισθοῦσθαι, ἴο ὨΪγΘ. 

μνᾶσθαι, ἴο ΥΘΙΠΘΙΏΡΟΓ: Ῥογῖ. με- 
μνῆσθαι. 

μνῆμα, ἃ ΥὙπἱοπυπηθηΐ, τοι : 

μνάομαι, ἴο ΥΘΙΠΘΙΏΘΡΘΥ. 

μνήμη, ΤΩΘΙΠΟΥΥ͂ ; ΓΟΠΊΘΙΠΌΤΆΠΟΘ. 

μνημονικὸς, Ὠδνίηρ ἃ Τροίην 

ΙΩΘΙΏΟΥΥ : δᾶν. μνημονικῶς, ΜΠ 

ἃ σοοα ΙΠΘΙΊΟΥ͂Υ. 

μόλις, Βοδυοοὶν, ψ]ἢ ΑἸ ου] ἐν, δ 

Ἰθηρίῃ. 

μόνιππος, ἃ τἱἀϊηρ-ΠοΥ56, ποῖ πδϑᾶ 

ἴῃ ἃ ομαγῖοίῖ : ἔγ. μόνος ἀῃᾷ ἵππος“. 

μόνος, ΔΙὁμ 6 ; μόνον, ΟὨΪΥ. 

μορφὴ; ἴογτη, Ὀοδαίν. 
μυρίαρχος, ἴῃ 8 σοΠΙΠΔΉΔΕΥ οἵ ἴθῃ 

{Ππουιϑδπά. 

μυριὰς, ἃ Ὀοᾶάν οὗ ἔδῃ {Ποιι58η4. 
μυσάττεσθαι, ἴο Ὀ6 ἀϊδρυδίοα αἵ, 

ΦΌΒΟΥ. 

μωρὸς, ἃ, ὃν, ἴο0115}). 

εὐ 

Ν. 

ναὶ, νοΥ]Υ ; ναὶ μὰ Δία, ὈῪ δυρίτοτ. 
νεανίας, νεανίσκος, ἃ ὙΟΌΠρ' ΤΏΔΗ. 

νεκρὸς, ἀ644, ἃ ἀδδα Ροάγ. 
νέος, γοιηρ᾽ ; ΘΟΙΏΡ. γεώτεροϑ. 
νεότης, γος, [Π6 βθᾶβοῃ οἵ γουίῃ. 
νὴ Δία, νὴ τὸν Δία, νὴ τοὺς θεοὺς, 

ὈΥ δυρίτου, ὈΥ [16 ρΌα5, 

νήφειν, ἴο Ὀ6 5ΟὈΘΥ. 

νικᾶν, ἴο ΘΟΠΟΌΘΥ, ΞΟ Ρ855. 

νίκη, νἱοΐογνυ. 

γικητήριοι, 30. ἄθλον, [Π6 ὉΥ1ΖῈ οὗ 
γ]ΟΙΟΤΥ͂ 

Ὡτπασπικδυ πο σαστουσο σπισυτοοσπισιπαι ἐτισομμαρουσιανονανααπαναιν απισαπαππινααπα πανία κισπς, θυπηπ"".οντασαα................0.κΚ.κ.Κ.0..Χ..Χὅ0Ὁᾳοσττον. 

πο.  ΝΝΟΝΟΝΝΒΒΒΝΒΒΒΟΝΝΟΘΝΝΟΝΒΝΝΝΒΝΝΝΝΟΝΝΟΝΝΒΒΝΝΝΝΝΝΝΟΝΒΟΝΝΝΒΝΒΝΝΝΝΝΒΝΝΝΝΝ 

ΠΕΈΧΙΟΟΝ, 

γομεὺς, ἃ ΒΘΡΠοΥ : τ, νέμω, ἴο 
δρᾷ. 

νομίζειν, ἰο τη : νομίζεται, ᾿ξ 15 

τιβῖι4], ΟἸβίουηἍΥΥ ; νομιζόμενος, 
5118], ΒΟ] ΘΠ, παιὰν, ἱερά: Ατί. 
ἔαΐϊ. νομιῶ, ἴογ νομίσω. 

νόμιμος, Ἰανγνία], βαποιίοποᾶ ὈῪ αν 
ΟΥ̓ σαδίοχῃ, τι518]. 

νόμος, ἃ ἴᾶνν, Υἱἴθ, οβίοχη. 

νόσημα, ἃ ἀϊδοαδθ, Ξ᾽οἸζη 658. 

νόσος, ἃ ἀϊδθαβο. 

νοῦς (΄σοπίγ. ἔτ. νόος), 1Π6 τηϊπά, 

ὉΠ ἀου βίη] Πρ. 

νυμφίος, ἃ ὈΥΙΔΘΡΥΎΟΟΙ,. 
νῦν, ον : ὃ νῦν βασιλεὺς, {πΠ6 ργ6- 

βϑηΐ Κίηρ ; μέχρι τοῦ νῦν, Ἔν 6 
ἴο {16 Ῥυββϑηΐ {{1η6. 

νὺξ, νυκτὸς, ἡ, Πρ, 

νῶτον, ἴῃ Ὀδοϊς. 

νωτοφόρος, 50. ὑποζύγιον ΟΥ̓ ζῶον, ἃ 
Ῥαβαβί οἵ θυγάβη. 

μ»“-᾿ 
““ 
»“«.. 

ἕενίζω, ἴο δῃηξογίαϊη ΠοϑΡΙ ΔΌΪΥ. 
ξένος, ἃ Ὠοβύ, ριιθϑῦ ; ἔγ]θηᾶ, 

ξηρὸς, αΥγ: τὸ ἕξ. τοῦ ποταμοῦ, {16 

ἀγν Ῥοα οὗ {Ππ6 Υἵνου. 

ξύειν, το γα}, ῬΟ]]ΒΠ. 
ξυήλη, ἃ ΟἸ156], ΟΥΡΙΔΠ6. 

ξυλοκόπος, υϑοα ἴῃ ουζίπρ τοοΟά : 
ἔν. ξύλον ἀπ κόπτω. 

ξύλον, ποοά, ἃ Ἰορ' οἵ ψοοά. 
ξύμμαχοι, Ατί. ἴοΥ σύμμαχοι, 411165. 
ξυμφορὰ, Ατί. [ἴοὉΥ συμφορὰ, ἃ οᾶ- 

Ἰδτητίγ. 

ξυστὸν, ἃ 506 87, οοάθῃ ραᾶτί οὗ ἃ 
7 ν 6] ]η. 

Ο. 

ὅ, ἦ, τὸ, {πε : ὃ μὲν---ὃ δὲ, τῆς οΠ6, 

ΔΏΟΙΠΘΥ ; τὰ μὲν, ῬΑΥΪΥ. 
ὄγκος, 8. Ἰοα(, νγεῖρῃί. 



ΠΈΧΙΟΟΝ. 

ὅδε, ἥδε, τόδε, 1ῃ15: τῇδε, ἴῃ {115 

ΥΥΑΥ. 
ὁδοποιΐα, {π τηδκίηρ' οὗ ἃ Τοδᾶ. 

ὅὁδοποιὸς, ΘἸΙΩΡ]οΥ ἃ ἴῃ πιακίηρ᾽ ΟΥ̓ 
Ἰθνθι]ηρ Τοαὰβ ἔῸΓ ἃ ΙὩΔΓΟΝ, 
ἃ Ῥίοπθου : ἔν. ὁδὸς ἀπ ποιέω. 

ὁδὸς, ἣ, ἃ ΜΑΥ, τηϑίΠοα : τοῦ ποτα- 

μοῦ, σΠδ ΠΕ]. 

ὀδύρεσθαι, ἴο Ῥδνν 41]. 
ὅθεν, ἴγου 6 ΠΟΘ. 

οἱ ἴου Ηἰτηβε1 : ἔν, οὗ. 
οἶδα, 1 Κηον : ̓. πι. οὗ εἰδέω. 
οἴεσθαι, ἰο τὨϊηΚ, ΒΌΡΡοΞβε : οἶμαι, 

᾿ηβϑουίθα ρδυθηςῃ ΈΉ8}}Υ, 16 [Π8 
1,Αἴ. ογϑᾶο, ορΐπον, τ] ΚΒ. 

οἴκαδε, ὨἨογηθνγαγ 5, αὖ ΠΟΠΊ6. 

οἰκεῖν, ἴο ᾿π 801, ἀν} 61]: οἷς οἰκεῖ- 

ται σκηνὴ, ὈΥ ΜΏΙΟΙ ἃ ἰδοηΐ 15 

Το πἀογρα ΠαθΙ.40]6. 
οἰκεῖος, ἀομηθϑίϊο, οἹοβθὶγ οοη- 

ηθοίρα, οὔθ οὔ ; οἰκειότερά 
σοι, ΤᾺΟΥΘ ΠΘΔΥΥ ΘΟΠΟΘΙῊ γΟὰ. 

οἰκειότης, Υ6] Δ ]Ο 510, ΘΟ ΠΟ ΧΙοη, 

ἘΠΊΟΗ. 

οἰκείως, ἴῃ ἃ {ὙΙΘΏΘ]Υ ΤΔΠΠΘΥ. 

οἰκέτης, ἃ ἀοχπηοβίϊο, βουνδηΐ. 

οἰκήτωρ, Ὧῃ Ἰῃ ΔΙ Δηΐ. 

οἰκία, ἃ ἀντο]]1ηρ'. 

οἰκοδομεῖν, ἴο θυϊ ἃ δῃ οάϊῆσο, 

σοηῃβίγαοί : ἔτ. οἶκος ἀῃᾷ δέμω. 

οἴκοι, αἴ ΠΟΤῚ, 1ῃ ΟΠ Θ᾽5 ΘΟ ΓΥΥ. 
οἶκος, ἃ ΠΟΙϊ56, ΠΟΙΏΘ, ΘΟ ΤΥ. 

οἰκτείρειν, ἰο ΟΙΓΥ, ΘΟΠΙρΑΒ5]οηδίθ. 
οἶνος, Μ1ΗΘ. 

οἰνοχοεῖν, ἴο ῬΟᾺΓ ουαξ ψῖπθ : ἔγ, 
οἶνος ἀπ χέω. 

οἰνοχόος, ἃ ΟᾺΡ-ὈΘΑΥΘΥ, ὈαΊ]ΟΥ. 
οἷος, 5, ΒΟἢ ἃ5 : οἷός τ᾽ εἰμὶ, 1 ἅγὴ 

4016; ὡς οἷόν τ᾽ ἦν, ἃ5 [ᾺΥ ἃ5 

γγᾺ5 ῬΟΒΒΙΌ]6; οἷα δὴ, Π8ὲ ἃ5; 

οἷα δὴ εἰκὸς, ἃ5. 15 ῬΙΌΡΔΡΙΘ ; 

οἷός περ; }υ50 510) Δ ΟΠ6 88. 
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οἷς, Ὁ]. ὄϊες, 5Π6 6}. 
οἶσθα, οομίγ. ἔτ. οἴδασθα, Αἴ(. ῸΓ 

οἶδας : ἴτ. εἴδω, ἴἰο Κπον. 

οἴχεσθαι, ἴο ἀδρατγέ ; α16. 

οἰωνὸς, ἃ ὈϊΪΓὰ ; ΟἸΏΘΗ. 

ὀκνεῖν, ἴο ἴδαυ, ἀγϑδᾶ: τὸ μέλλον, 

[Π6 ΥΕΒΕΪ]Ό, 

ὄλβος, ψθ ] 1, σοοᾶ [ογίαηθ. 

ὀλίγος, 51η8}] : ὀλίγοι, ἴενν ; ὀλίγῳ 

πλεῖον, ἃ 11{{16 ΤΟΥΘ. 

ὅλος, ΠΟ] : ὅλην τὴν νύκτα, ἴῃ 6 

Ὑ016 πἰρῃῦ ; ἡ τῶν ὅλων τάξις, 

{Π6 πῃῖγεΥβ6. 

ὄμμα, ἀῃ. ΕΥ6: ἔτ. ὄπτομαι, ἴο 566.᾿ 

ὀμνύειν ΟΥ̓ ὀμνύναι, ἴο 5.ΧΘΔΥ. 

ὁμόθεν, ἩΘΔΥ δ πηᾷ : ὅμ. γενέσ- 

θαι, ἴο θ6 Ὀοΐῃ οἵ {6 ϑβ8πὶθ 

Ῥαγεηίΐβ. 

ὁμοῖος, 111κ6, ΓΤ βϑιη]1ηρ, 

ὁμοίως, δᾶν. 4116, ἴῃ 11 ΤηΔΏΠΘΥ, 

ἴῃ {Π6 58Π16 ΨΑΥ. 

ὁμολογεῖν, ἴἰο οοῃΐοϑϑ5 : ὁμολογεῖται, 

10 15 σοηΐοββϑα, δαχηϊτίθα, 

ὁμόσε, τοροίπου, οἱοβθ, παπᾶ ἴο 

Πδηά : ὅμ. ἰέναι, συμμιγνύειν τοις 
πολεμίοις, ἰο σοΙηθ ἴο οἷοβα θη- 

ϑαρθοιηθηΐ. 

ὁμότιμοι, [π6 Ῥαογβίδη Π00]65, Ῥ6 608. 

ὁμοτράπεζοι, Ῥαγτίακίηρ οἵ {Π|6 

ΒΔΙῚ6. [400]6 ; δϑϑβοοϊδίθβ ; [1η1]- 

τηδίθ ἐγ] θη 5. 

ὁμοῦ, ἰορείῃου : ὁμοῦ καὶ, Ἃ5. Μ6}} 

88. 

ὁμόφυλον, οὗ ἴπ6 Ξαηθ Κη, Βο- 

ΤΔΟΡΘΠΘΟΙ5. 

ὅμως, γοί, πον Υ ἢ 61655. 

ὄναρ, τὸ, ἃ ἀγθδιη. 
ὄνομα, ἃ ΠδΙηΘ. 

ὀνομάζειν, ἰο Δἀ ἄγεε5 ΒΥ ΠᾶΠΊ6, 
ὀνομαστὶ, ὈΥ ΠδΙη6. 
ὄνος, ἃ 8.58. 

ὀξὺς, εἴα, ὺὑ, οἰ ἃ, 5. 
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ὅπη, ἴῃ ΜΠ ]Ὸ ἢ} νγὰν : ὅπη ἂν, ΜΠοτ6- 
ΒΟΘΥΘΥ. 

ὄπισθεν, ἴῃ 16 ΤΘΆΥ. 

ὁπλίζειν, ἴο ἅγῺ. 

ὕπλισις, 8! ἁτιηΐηρ, Κἰηᾶὰ οὗ δγ- 
ΠΟΤ, 

ὁπλίτης, ἃ Ἰδανυ-υμιθα βο] ἴον. 
ὅπλον, ἃ ΘΆΡΟΗ : ὅπλα, ΔΥΠΊΒ. 

ὁπλοφόρος, ὈΘΑΥΪηρ ΔΥΠῚΒ; ἃ 80]- 
αἴου. 

ὅπόθεν, ἴγοπι ὙΠ ΘΠ ΟΘ. 

ὅποι, νΥ ὨΪΓΠΘΥ. 

ὁποῖος, ΜΠ ᾶΐ, οὗ ψηδΐ βουί. 

ὁπόσος, ΠΟΥ σγϑαΐ βοθνϑῦ, Ψ]δί- 

ΘΥΘΥ. 
ὁπόταν, ὁπότε, ἡ ΘῊ, ἡΥ ΠΘΏΒΟΘΥΘΥ, 

ὁπότερος, ΜΙ ἈΪΟ ΠΟ ΟΥ̓ οὗ [Π6 ἔντο. 
ὅπου, ὙΏΘΥΘ : ὅπου ἂν, Μ ΠΘΥΘΥΘΥ. 

ὄπτεσθαι, ἴο 566. 

ὅπως, ἃ5: ΜΙ Π6 ἔαϊ. Ἰη4. ; ὅπως 

μὴ, Ἰοδέ ; ῸΥ ὅτι, ἢ τῃ6 1πά. ; 

μὴ ὅπως, 1. ᾳ. οὐχ ὅτι, ποῖ ΟΠ]Υ͂ 
ποῖ. 

ὅραμα, ἃ βρθοίδο]6, 5Ιρηϊ, 

ὁρᾶν, ἴο 566, ἸΟΟΚ ἰοναγάβ, Πᾶνα 

ΔῺΥ {π]ηρ' ἴῃ νἱον: ἰσχυρῶς τὸ 
δίκαιον, ἴο Πᾶνα ἃ 5ίΓΟηρ' Γοργὰ 
ΤΟΥ 7 δέϊο6, 

ὄργανον, ἃν ἸηδίγΓτηθηΐ : ἔτ, ἔργον. 
ὀργὴ, ΔΏΡΘΥ. 
ὀργίζεσθαι, ἴο Ὀ6 δηγαρθά. 
ὀρέγεσθαι, ἴο 5ίΓ6ῖ0 ἢ} οΠΘ᾽5-561} 

τονγαγβ ΔΩ {Πϊηρ, ἀ651γ6, δίτη 

αὖ: ἢ ἃ ρθη. 

ὀρεινὸς, τα ΔΙ ΠΟᾺΒ : ἔτ. ὄρος, ἃ 

τηοπηίδίη. 
ὀρθὸς, 5ίγαϊρ ΐ, ογθοῖ, ἀρυϊρ ΐ, 
ὀρθοῦσθαι, ἴο Ὀ6 ογοοῖ, 5βίαπά ὑρ- 

ΤΙρΡΉ. 
δρίζειν, το Ὀουπά, Πἰγηϊέ : ἔτ. ὅρος, ἃ 

θουπάδτυ. 

ὅριον, ἃ ὈΟΛΠΑΔΥΥ. 

ΤΈΧΙΟΟΝ. 

ὁρμᾶν, ἴο ποῖ ; ἴο ΥΤᾺΒἢ, ἸΏ Κ6 δῃ 
ἀβϑαῦ]ῦ: εἰς φυγὴν, Ὀδίακα 1ὸ 
ΒΙρλο; ὁρμᾶσθαι, ἴο 5εΐῖ οαΐ, 
ΤΠ ΔΥῸ. 

ὁρμὴ, ἃ δοιεηρ' οαΐ, ΤηΔΙῸ ἢ. 

ὄρος, τὸ, ἃ τηοπηίαΐη. 
ὀρύττειν, ἴο αἷρ. 
ὀρχεῖσθαι, ἴο ἄδηοθ. 
ὃς, ἣ, ὃ, γο, ψῃϊο : υϑοα ἴοΥ 

οὗτος αἴϊζον καί. 

ὅσος, ἢ, ον, ΠΟΝ ργϑαΐῖ : ὅσον, 85 

ΤΊΟἢ ἃ5 ; ὅσον ἐν ἐμοὶ, ἃ5 ἴᾺ7Υ ἃ8 

1165 1ἢ ΤΩΥ͂ ῬΟΥΘΥ ; ὅσοι, ἃ5 ΤΩΔΗΥ͂ 

85, ΟΥ̓́ΓΠ6 58Π1|6 ἃ5 ἴΠ6 ΡΥΟΠΟΙΏ 
Γο]αίνθ, ὃς, ἣ, ὅ: ὅσαπερ, ἃ8 

ΤᾺ Οἢ 88. 

ὕστις, ἥτις, ὅ τι, ΜΠ ΟΒοσνου, νι δί- 

ΘΥΟΥ. Ἶ 
ὅταν, ΘΠ, ΠΘΏΘΥΘΥ, 85 Οἰΐθη 88. 

ὅτε, θη; ΏΘΠΘνΟΥ, ἰὴ (Π6 

οΡί. 

ὅτι, (μᾶΐ : [ΟΥ̓ {Π6 δοοιιβ. απᾷ 1ηῆη.. 

λέγουσιν ὅτι, δρᾷς ὅτι, ὅζο. [1 15 

ἔγθαυθηῦν τοαἀππάδηϊ ; 15 ρ᾽δοθα 

ΒΘ ίου ἃ ῬΑ ΌΟΙΡ]6 ΤΥ {ΠῸ Ἰηῆη. ; 

15 1Π6 βᾶτὴ8 85 διότι, θδοαιβα ; 

ΔΟΘΟΙΏΡΔΏΪΩ5 {Π6 Βιρου]δί., ὅτι 
μάλιστα, 85 Ταῦ 45 ῬΟΒ51016 ; 
μὴ ὅτι ἴοΥ μὴ λέγω ὅτι, ποΐ οηΐν ; 

οὐδ᾽ ὁτιοῦν, πο {πΠ6 ραβδί ψιηδί- 

ΘΥΘΥ. 

ὅτου, Ατί. ἴον οὗτινος, ΜΠ Δίβοσυ δου. 

οὗ, ΠΟΥ. 

οὐ, οὐκ, οὐχ, οὐχὶ, ποΐ : οὐ μὰ τὸν 

Δία, οὐ μὲν δὴ, πο, Ὀγ Φυρίίογ; 

ΠΟ, 1 56Υ; οὐ μὴν ἀλλὰ, Ὀαΐ γοῖ, 
οὐδαμοῦ, 0 ΜΠΘΥΘ. 

οὐδαμῶς, ὈΥ͂ ΠΟ Πη688. 

οὐδὲ, ΠΟΙ ΓΠΘΥ, ΠΟΥ͂, Πποΐ ΘΥΘη. 

οὐδεὶς, οὐδεμία, οὐδὲν, πο ὁΠ6, πο- 

τπϊησ : οὐδεὶς ὅστις οὗ, ΘΥΕΤῪ 
ΟΠ; οὐδὲν ἧττον, ὨΘνΘΥΓΠΕΪ688. 



ΠΈΧΙΟΟΝ. 

οὐδέποτε, ΠΕΥΘΥ. 

οὐδέπω, ῃοί γοί. 
οὐκέτι, ΠΟ ἸΟΠΏΡΈΓ. 
οὖν, ἱΠποΥθίουθ. 

οὔπω, ποῖ γεί. 

οὐρὰ, ἴῃ6 41], ΓΘΔΥ. 
οὐράνιος, ὨΘΑΥΘΗΪΥ. 
οὐρανὸς, Ἠδᾶν ΘΗ. 
οὔτε, ὨΘῚ ΤΠ ΘΥ. 

οὗτος, αὕτη, τοῦτο, {{15. 

οὕτω, οὕτως, ἴΠιι5, 50 : οὕτως ἔχουσα 

πρός σε, Ἀανὶηρ' {15 ἔθ ϑ]ηρ' το- 
ὙΔΥΑ5 γΟΣ ; 50 τη πο, οὕτω τιμᾷς, 

οὕτω πολεμεῖς : οὕτω δὴ, {Π|π8 
1ῃ6η. 

ὀφείλειν, ἴο ον : χάριν, ἴο 6 ἴπ- 
ἀεδρίρα ; ὡς μήποτ᾽ ὥφελε, Ο {πδΐ 

ἴξ Πδὰ πϑνϑὺ Πᾶρρϑθηθα ! 

ὀφθαλμὸς, Δ. 6Υ8. 
ὀχεῖν, ἴο ΟΔΥΤΥ : ὀχεῖσθαι, ἴο Υἱάο. 

ὄχημα, ἃ νοϊο]6. 

ὄχλος, ἃ τα] πᾶ θ, ογονα, θοάγ. 
ὀχυρὸς, [ογ]ῆ 64, Ξίγοηρ. 

ὄψον, 5αυο6, τηθδί. 

Π. 

πάγκαλος, ΨΘΥΥ ὈΘΔυ Ια], 
παγκάλως, ΔἸτορ ΘΙ Π6Υ ὈΘδι Ὁ]]γ. 
πάθος, ἃ οαἸατηϊίν, Δ ΗΠ ]Ἰοἰϊοη ; 5066 

οἵ σοδ]δτηϊίν : ἔγ. πάσχω, 2. 80Υ. 
ἔπαθον. 

παιὰν, ἃ Ὠγηη (ο Μαγβ, βοῃρ' οὗ 

ν]οΐοτΥυ. 

παιδεία, ἰηβιγαοίοη, 

{γαϊηϊησ.. 

παιδεύειν, ἰο {ταΐη, (640 : οἱ πεπαι- 

δευμένοι, ἸἸ ΘΥΑΙΥ οἀποαίοά. 
παίειν, ἴο 5.Γ|ς6, θθαΐ, ουηά. 

παίζειν, ἴο 765, ΒΡΘΔΚ ἴῃ 16β ; Ὀ]αυ, 
ΒΡου, 

παῖς, ἃ ὈΟΥ, 50} : οἱ παῖδες, ΟὨ]]άγ ΘΗ. 

πάλαι, ἸοΠρ' ἃρῸ, ἴὉΥ 50Π16 [1π|6. 

αἸβοῖ ρ]1η6, 

1}7 

παλαιὸς, ο]4, οἵ ο]ὰ ἀδίο, Ἰοῃρ' 6Θϑῖα- 

Ὀ]Π5Π 6. 

παλαμναῖος (85. δαίμων), δῃ. ἀν 6ῃρ- 
ἱηρ ἔαγΥ. 

πάλιν, ἀραῖῃ, ὈΔ0Κ ἀρδῖῃ ; ἴῃ ΥΘρΪγ. 

παλτὸν, ἃ αν 6] 1, ἀαγί : ἔγ. πάλλω, 

το ὈγΔΠΑΙ5ἢ. 

πάμπαν, ΔἃἸ]ϊορ ΘΙΠΟΥ, ὈΥ 811 Τη 6818. 
πάμπολυς, ΨΘΥΥ͂ ΤΩῸΟΠ]. 
παντάπασι, ΑἸτορ ΘΙ ΠΟΥ. 

πανταχῆ, ΘΥΕΥΥ ΜΙ ΏΕΥΘ. 

πανταχόθεν, ὁ. 81] 514.65. 
παντοδαπὺς, οἵ ναγϊοῦβ Κη. 

παντοῖος, ναγὶοιιϑ, οὗ 41] ᾿«η65. 

παντόθεν, οῃ. 81] 514165 

πάντως, Δ] ΟΡ .Π6Υ. 
πάνυ, ΨΘΥΥ τηῈ0}}, ΔΙ ΟΡ ΠΟΥ, 
πάππος, ἃ ΡὙΔΠα(ΔΙΠΟΙ. 
παρὰ, νἱ 1} ἃ 56η., ἔἴγογη, παρά τινοδ 

μανθάνειν : ΜΓ ἃ ἀδί., αἵ, ψ ἢ, 
ΔΙΏΟΙρ, παρ᾽ ἡμῖν, ΔΙΠΟΩρ᾽ τι8: 
ΜΠ δὴ δ ΟΟΙ15., ΠΘΔΓ, Ὀογομᾶ, 

ΘΟΠΈΓΔΥΥ ἴο, παρὰ τὴν Βαβυλᾶνα 

παριέναι, ἰο ῬΡᾶ55 ὈΥ ΒαΑΡΥ]οὴ ; 
παρ᾽ ἐμὲ εἴσοδος, ἀο0655 ἴ0 ΠΊ6. 

παραβαίνειν, ἴο ἰΥΔΏΒΡΥΘΒΒ, νἹΟΪδΐθ. 
παραβάτης, ὁη6 ψπηὴ0 ἢρ 5 ἔγοτη ἃ 

οΒμαγϊοῦ Ὀγ [Π6 5146 οὔ [Π6 ΑΥΨΘΥ, 
ἃ ΒΟ] αἸΟΥ. 

παραγγέλλειν, ἴο ΔηΠοίΠ66, ῬΤῸ- 
οΟἸδίτη, ρᾶ885 οὐάθυβ ; ρἵνθ {Π6 
γνοτα οἵ σοτητηδηᾷ, 

παράγειν, ἴο Ἰεδα Ὀγ, Ἰοαα Δ]οῃρ, 
Ῥδβ885 Ὀγ. 

παραγίγνεσθαι, ἴο Ὀ6 δ Παηά, ἂτ- 

Υῖνο. 

παράδεισος, ἃ ῬΆΥΪς. 
παραδιδόναι, ἴο σ'ὶνθ ὉΡ, ΒΕ ΥΘΉΘΘΥ ; 

Ῥὰϊ ἴῃ {Π6 ῬΟΥΘΥ οὗὁὨ Δῃοίῃεουσ ; 
Ῥϑυγϊ ; ἰταηϑυηὶξ οὐ ἀ6Υ8. 

παραισθάνεσθαΐϊ τινος, ἴο απαἀογδίδη, 
ἸΘΆγη ΔΩΥ ΤὨϊηρ' ἔγοτη ΔηΟἾΠΘΥ. 
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παρακαθῆσθαι, ἴο 510 Ὀγ 1Π6 5146 οἵ, 

παρακαλεῖν, ἴο ΒΟ), ἰην]ΐθ, 6Χ- 

Βογε, ἱποῖϊΐο : τὴν φλόγα, Κίπα]8 

ἃ ἤδιηδ. 

παρακελεύεσθαι, ἴο ΘΧΠοΥί, 6 Ποοι- 
ΓΆΡ. 

παρακέλευσις, ΘΧΠοΥαίοη, ΘΠοοι- 

ΓΑΡΘΠΊΘΗΐ. 
παρακελευσμὸς, ἴΠ6 5Δ1η6. 
παρακονᾶν, ἴο ψΠΘί, ΒΠΔΥΡΘΗ : ἔτ. 

ἀκόνη, ἃ ἩΠοίπίΟΠΘ. 

παραλαμβάνειν, ἴο γοοοῖνα ἔγομι 8η- 
ΟἴΠοΥ ; ἴδ Κθ ροββθϑδβίοη οἵ, 

παραλείπειν, ἴο οΥΪΐ, Ρᾶ55 ΟΥ̓ΘΥ. 
παράλλαξις, οἤδηρθ, ν]ἱοϊββιἐπά6. 

παραμένειν, ἴο ΥΘΙηδῖη ΒΥ ΟΥ̓́ΜΊΓΠ. 
παραμηρίδιον, ΔΥΤΑΟΙ ἔοΥ (Π6 {Π]ΡῊ : 

ἔγ. μηρός. 
παραπλευρίδιον, ΔΥΥΩΟῸΥ [Ὁ {Π6 

5ῖάθ : ἔγ, πλευρά. 
παρασάγγης, ἃ ῬΑΥΔΒΔΗρ,, ἃ ῬοΥβίΔη 
ΤΏ 116. 

παρασκευάζειν, ἴο ῬΥΘΡΑΙΘ ; ἴο ΠΊονΕ6, 
1ποῖϊΐθ ; παρεσκευασμένος, Ῥτε- 

Ῥᾶγϑά, γεδᾶν : παρασκευάζεσθαι, 
τη]. ἴο ῬΥΘΡΔΥΘ ΟΠΘ᾽5- 861; πα- 

ρεσκευάζετο ὡς ἀπιοῦσα πάλιν, 

586 νγὰ5 ΤηΔ ΚΊΏρ' ῬΥΘΡΑΙΔΙΙΟΠ5 ἴο 

Ὑϑίσσῃ ; ἴο ῬΥΘΡΆΓΘ [Ὁ Οοἠθ᾽5- 
561}, 5 ὅπλα : ἀκινάκην παρεσκευ- 
ασμένη, ὨανΊηρ' ἃ ἀάρΡῸΥ τοδάν. 

παρασκευὴ, ῬΥΘΡΑΥΔΊΙΟΝ, ΘΘΠΘΓΙΆΙ]Υ 
ὙΜΑΥ]ΚΘ. 

παραστάτης, ΟἿ (ῃδέ 5ίαπαᾶκ Ὀγ {Π6 

5146 οἵ ΔΟΙΠΘΥ, 85 1 σου γοκρᾶ 

ἴο Ὠΐπ), ἃ σΟΙΏΥΔ46 ; δϑϑιβίδηί, 

παρατάττειν, ἴο ΔΥΥΔΏΡΘ [Π6 11Πη6 οὗ 
Ὀδ({16. 

παρατιθέναι, ἴο 5ε[ θαἴογα ΔΠΟΙΠΟΥ, ἃ5 

[οοὰ : τὰ παρατιθέμενα βρώματα. 

παρατυγχάνειν, ἴο Ῥγεδοηΐ 1561, 
ΘΟΙΩ6 ἴῃ {Π6 ψᾶγ. 

ΠΈΕΧΙΟΟΝ, 

παραυτίκα, αἱ {πὸ τηομπηοπέ. 
παραφέρειν, ἱ. ᾳ. παρατιθέναι. 
παραχωρεῖν τῆς ὁδοῦ, ἴο ροἷνα νὰν 

ἴο, τΤϑοθάρ. 

πάρδαλις, ἃ ῬΔηΓΠΟΥ. 
παρεγγυᾶν, 1. 4. παραγγέλλειν, ἰο 

ἸΒΒῚ6 οΥάθυβ ; σύνθημα, ἴο ρἶνο 

οὐδ᾽ {16 νγαίομνγογα ἢ Ῥᾶ85 δὴ 

ΟΥ̓ΔΟΥ ἴο ΟἴΠΘΥΒ ; ἴο Θχμοχί, ἰη- 

οἷτθ, ΘῃοΟΌΥΑΡΟ, 1. 4. παρακελεύ- 
εσθαι. : 

παρειὰ, {π6 οΠ66 1. 

παρεῖναι, ἴο Ὀ6 ῬΥΘΒΘηΐ. 
παρελαύνειν, ἴο γἱά6 Ὀγ. 
παρέρχεσθαι, ἴο Ῥ8455 ὈΥ; Ῥᾶ55 ΔΥΔΥ ; 

Ῥτοοθϑά. 

παρέχειν, ἴο Αῇογά, ἜΧΉΙΟΙς : ἑαυτὸν, 

5ῃ6ν ὨΙπη56]}, δεῖ δὴ ΘΧΘΙΏΡΙΘ ; 

παρασχεῖν πολὺν γέλωτα, ἴο ᾶγ6 
οδιβθα το Ἰδαρ ρου. 

παρθένος, ἃ νἹγρίη. 
παριέναι (ἴτ. εἶμι, ἴο ρο), ἰο 8ρ- 

ῬΥΟΘΟἢ, Θογὴ6 [ουνγαγα ; Ῥᾶ55 ὈΥ; 
Οὔ ΒΕ11Ρ, 6ΧΟΕ], 

παριέναι (τ. ἵημι), ἴο πορ]θοΐ, οχηϊί, 

ΟΥ̓ ΘΥ]ΟΟΙ.. 
παροξύνειν, ἴο ΘΧοϊία, 5ΕΠπη]Δΐθ. 

παρορᾶν, ἴο σαί ἃ ΡΊ]ΩΡ56 οὗ, 566 
ἀἴχη]ν : πρὸς τὸ σημεῖον, ἴο ἸοοΚ 
ἴο [Π6 5108] ; εἰς ἀλλήλους, Ἰοο]Κ 

ΟὈ]Ι ΘΙν ἰονγαγαβ. 

πάροψις, ιδο5, ἃ ἀἾ5}), τηϑαΐ βεσνϑά 
ὉΡ. 

πᾶς, 811: πᾶς τι5, ΘΥ̓ΘΥΥ ΟὨ6, 

πάσασθαι, ἴο Δοαυΐγα [ῸΥ ΟΠ θ᾽ 5- 56]: 
Ῥεσῇ, πεπᾶσθαι, ἴο ῬΟΒ5685. 

πάσχειν, ἴο 5Βυβογ, Ὀ6 αββοίβά, 6χ- 

ῬΘΥΙΘΠΟΘ ΔΠΥ͂ ΒΘ ηϑδίίοη : τοιαῦτα 
ὑπὸ τῶν καμήλων : πολλὰ φιλικὰ 

ἔπαθον ὑπ᾽ ἐκείνου, 1 γοοοϊνοά 

ΠΙΔΗΥ͂ Τ]ΔΥ5 οὐ ἐγ μἀβῃϊρ ; εὖ 
πάσχειν, ἴο Ὀ6 Ὀεπεβίοα ; οὐδὲν 



ΤΈΧΙΟΟΝ. 

θαυμαστὸν παθὼν, Πανίηρ τηρί 

ΙΓ ποι ηρ' ΘΧ ΓΔΟΥ ΑἸ ΠΔΥΥ. 
πατεῖν, ἴο {ΓΔΠΡ]6 ΟΠ. 
πατὴρ, ἃ ἴαἴΠΘΥ. 

πάτριος, ὈΘΙΟΠΡΊΠρ' ἴο ΟὨΘ᾽5. Θοπη- 
{τ : κατὰ τὰ πάτρια, ΔοσΟΥαΪηρ' 

ἴο {Π6 οἰιβίοιηβ οἵ ΟἿἿ ΘΟΙΗΥΥΥ. 
πατρῷος, Ῥδΐουμαὶ : πατρῷοι θεοὶ, 

(η6 ροάβ οὗ οὐσ ἔλίπουβ ; Ζεὺς 
πατρῷος, δαρίζογ, (Π6 τας] ΥΎῪ 
ἀεἰγ. 

παύειν, ἴο τιδῖτο ἴο 66886 : παύομαι, 

τηϊά. ἴο σθαβ6: ΨΥ 8 ῬΑγΐ.», ἃ5 
παύομαι κλαίων. 

πεδίον, ἃ Ῥ] ἴῃ. 
πεζὸς, πεζικὸς, οἢ ἔοοί, ροαἀθβίυϊδῃ : 

τὰ πεζικὰ, ΘΧΘΥΟΙΒ565. Οἡ ἔοοί. 
πείθειν, ἴο Ῥογβιιδάθ : πείθεσθαι, ἰο 

θ6 Ῥουβυδαβαά, ργϑνδι]θὰ ἀροη, 
Β6ΙΙθνθ, ΟὔΘΥ. 

πειθὼ, οὔς, ΟὈΘάΙΘΠΟ6. 

πειρᾶσθαι, ἴο Θπμἀοαν οἵ, {ὙΥ. 

πελάζειν, ἴο ἀΥ̓́ΑΥ ΠΘΔΥ, ΔΡΡΙΌΔΟΙ : 
ἔτ. πέλας, ὨΘΔΥ. 

πέλεκυς, Δ) ΔΧΘ. 

πελτασταὶ, πελτοφόροι, ἰηίδη ΥΥ 
ΔΥΤηΘα 1 (Π6 πέλτη, ΟΥ̓ 51η4]] 
581614 ; ἃ ἰδΥρδίθου. 

πεμπάδαρχος, ἃ ΘΟἸΩΙΠΔΗΘΥ οὗ ἤνρ. 
πεμπὰς, ἃ ΘΟΙΏΡΔΗΥ οἵ ἤνο. 
πέμπειν, ἴο 56πά. 

πένη5, ῬΟΟΥ͂. 
πένθος, σΥἱοῖ. 
πεντεκαίδεκα, ΒίζΘΘη. 

πέπλος, ἃ ἴοτηδ]θ γτοθο. 

περαίνειν, ἴο ὈΥΪΠΡ ἰο 8ῃ 6ηᾷ, 
ἢ Π15}, οοτη ] θίθ, ΡΥ ΟΥ πὶ : ΠΕ, 

πέρας, τὸ, δῇ. Θη4, Πἰταϊΐ, θοππηάαΥΥ. 

περὶ, ν᾿ ἃ ρ6η., οί, ΘΟΠΟΟΥΪηρ,, 

85 λέγειν, γιγνώσκειν περί τινο5, 

φιλονεικίαι περί: ψἱ τ ἃ ἀδίίνο, 

Δουΐ, ἃ5 θώραξ περὶ τοῖς στέρ- 
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νοι: ΜΠῈῊ 8 ΔΟΟ.5., οἵ Ρ]8ς6, 
δρουΐ, ἴῃ {πΠ6 ποὶρῃθουγῃοοά, 

ΠΘΑΓ; οὗ [ἴη6, δρουΐ, π. μέσας 

νύκτας : οὗ ἃ ῬΟΥΒΟΙ, (ον αγ 85, 
ἃ5 τϑραγάβ, περὶ ἀλλήλους ἀνό- 
σιον ποιεῖν. 

περιάγειν ΟΥ̓ περιάγεσθαι, ἴο 1684 
δὈουΐ. 

περιβάλλεσθαι, ἰο Βυττουπα Πἰπι561 

γ Γ, τάφρον : ἰο 561Ζ6, οαρίυγα, 
λείαν. 

περίβλεπτος, ΘΟΠΒΡΙΟΘΆΟΙ5. 
περιβραχιόνιον, ἃ ΔΥΤΑΪΘΐ. 
περιελαύνειν, ἴο τ]ά6 γτουηά, 

περιέπειν, ἰο ἰγοδῇ : ὡς φίλον. 
περιέχειν, ἴο ΒΕΥΤΟΘΠΔ, 6 ΠΟ]056. 
περίζυγα, ΒΡΘΥΓΠΟΙΠΘΥΑΙῪ [ΠΟΏΡΒ : 

ἃ ἀουθία] γθδαϊηρ.. 

περιήκει ἡ ἀρχὴ εἰς αὐτὸν, ἴπ6 ρο- 

νουητηθηΐ ἢδ5 σοηθ τοὰμηᾷ, ἀ6- 

ψοϊνοα οἢ ΠΊτη. 

περιϊστάναι, ἴο Ὁ]Δ06 ΔΥοι Πα, 87- 
γΔηρ δρουῦΐ: περιστῆναι, ἴο βίδηα 

γτοὰὺηά. 

περικαλύπτειν, ἴο ΘΏγΘ]ΟΡ. 
περιμάχεσθαι, ἰο ρῃξ οἡ 8]] 514.65, 

ἤρπε γοὰπα δροαυΐ, 

πέριξ, τουιπὰ ἀροαί : τὰ π. ἔθνη, {Π|6 

ΠΘΙΡΉΟΟΤΊηρ' ὨΔΙΙΟΉΒ. 

περιπίπτειν, ἴο [4}]] Ἰηΐο, ὈασοΙη6 ἰη- 

γοϊνοα 1. 

περιπλανᾶσθαι, ἴο να η 6. Δροαί. 
περίπλεως, ΒΡΘΥΠαουΒ. 
περιποιεῖσθαι, ἴο ἀοἴεηα, ῬΥΘΒΘΥΥΘ : 

τὰς ψυχάς. 
περιπτύσσεσθαι, ἰο οτοχα τουπά 

ΔΌοαζ, ΘΠΟἾ ΓΟ] 6. 

περιταφρεύειν, ἴο ΘΠΟ]ο56. ΜΠ ἃ 
ἀἰίοι : ἔτ, τάφρος. 

περιττεύειν, ἰο θ6 τοἀυπάδηΐ, 5ὺ- 

Ῥεσῆμποιβ : ἔν. 

περιττὸς, ΒΟΥ ΠΟΙ : ἔν, περί. 
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περιφέρειν, ἴἰο παπὰ γοιπα Δθοαί. 
Πέρσαι, ὧν, {6 ῬοΥΒΙΔ 5. 

πέτρα, ἃ τοοῖ. 

πῇ, ἃν ΜΠΘΓΘ. 

πιέζω, ἴο ῬΥ655 ἄονγη. 
πιθανὸς, ῬΘΥΒιιΑΒῖνΘ ; ΜΟΥ Πν οἵ θ6- 

Ἰϊοῖ ; ορράϊθηϊ : ἔτ. πείθω. 

πίνειν, ἴο ἀγῖηκ. 

πίπτειν, ἰο [4]]. 

πιστεύειν, ἴο Ὀ6]Ϊογο. 

πίστις, [αι τη, Π 6] 1γ, ἃ Ρ]θάσο. 

πιστὸς, [αὶ ἴα]. 

πίττα, ρῬὶίοἢ. 

πλάγιος, ΟὈ]Ϊ4 6, ὙΔΏΒΥΘΥΒ6; Οἡ {Π6 

ἤδῃκ. 

πλανᾶν, ἴἰο οαῖιδ6 ἴο ΜΔΠΟΘΥ͂, τηϊ5- 

Ἰραὰ : πλανᾶσθαι, τηϊᾶ. ἴο ψγ8η- 

ἄθγυ. 

πλάτος, ὈγοΔά τ. 

πλατὺς, εἴα, ὑ, Ὀγοδᾶ. 

πλεθριαῖος, οἵ [πη6 ἸΘηρΊ οἵ ἃ Ρ]6(ἢ- 

Ταχῃ, ΟΥ̓ 100 ἔδοί, 

πλεῖν, ἴο 541]. 

πλείων, ΤΟΥ͂Θ : ΟΟΙΏΡΔΓ. οἵ πολύς : 
ΒΆΡΕΙ]. πλεῖστος, τηοϑδί. 

πλεονάκις, οἴζοη. 

πλεονεκτεῖν, ἰο Ὀ6 Ὀοί(ου οἵ, σαΐη 

{Π6 δαἀνδηίΐίδρε. 

πληγὴ, ἃ 5Ξίγτοκο, πουπᾶ : ἔγ. πλήσ- 

σω, ἴο 5.ΥἸΚ6. 

πλῆθος, ἃ ται] ἰ{πἀ6, θΟαΥ, ΠυτὈ6Υ. 

πλὴν, ΘΧοΘρΡί. 
πλησιάζειν, ἴο ΔΡΡΥΌΔΟΙ. 
πλησίον, ὨΘΔΥ͂. 

πλήττειν, ἴο Ξ(ΥἸ1κ6, νουηά. 

πλινθίον, ἃ ὈΥΙΟΚ. 

πλούσιος, Υἱοὶ. 

πλοῦτος, 68 1ῃ. 

ποδήρης, ΥΘΔοὨηρ' ἴο {Π6 ἴδεϊ : ἔτ. 

ποὺς ἀτιὰ ἄρω, ἰο Πί. 

ποδίζειν, ἴο αδίθη ὈΥ {Π6 ἔδεί : ἔγ. 
ποὺς, ποδός. 

ΤΈΧΙΟΟΝ. 

ποθεῖν, ἰο ἀοδῖτο, στορτϑί, [66] τὴ8 

Ἰοβ5 οἵ. 

ποῖ, ΜΓ ὨΙΓΠΘΥ : ποι, Θ ΠΟ] 16, 50ΠΊ16- 

ΜΠ Θτθ. 

ποιεῖν, ἴο ἀο, τηδῖζθ, οᾶιιϑα : οὕτω 

ποιεῖν, ὡς φίλος φανείη, ἰο 1 Κ6 
ΟΔΥΘ ἴο ΔΡΡΘΑΥ ἃ ἔτιθηᾷ ; περὶ 
ἀλλήλους ἀνόσιόν τι ποιεῖν, ἴο δοῦ 

ἈΠ] ΒΟΥ ἰοναγὰβ ; εὖ ποιεῖν, ἴο 
ἄο ροοά ἰο, οοπίθυ. ΟὈ] ρα ίϊοη5 

ΟἹ ; ποιεῖσθαι τὰ ἐπιτήδεια, ἴο 

Ῥγονθ ΠΘΟΘΒΒΑΥΙΘΒ ; περὶ παν- 
τὸς, ἴο ΤΠ Κ6 ΟΥ ΘΟΠΒΙΔΘΥ οἵ {Π6 

ρυθαίθβδέ ᾿προυίδηοα ; περὶ πολ- 
λοῦ, οἵ τα ἢ τηοτηθηΐξ ; ποιεῖσθαι 

παῖδα, ἰο δἀορί ; θυσίαν, ἰο ΟΠῈΓ 

ΒΔΟΥῆοΘ ; κοινωνὸν, ἴο 1.8 Κ6 

ῬαΥΓΆΚΟΥ ; πεποιημένος ὑπήκοον, 

Ὠανηρ' ταδὰθ βαθ]θοί, δα [ῸΥ 

1Π6 τηϊά416 ποιησάμενος. 
ποῖος, οἵ Μηδὲ βοχί ἢ 

πολεμεῖν τινι Δ πρός τινα, ἴο 
τ Δ. ὙΑΥ ΟὨ, 85581]. 

πολεμικὸς, ΜΆΥΝΚΟ : τὰ π., ἴπΠ6 ατί 

οἵ νΥΑΥ, ΟΥ̓́ ΑΎΚΚΟ ἀθοάϑβ. 

πολέμιος, ΠοΒ(116 : οἱ πολέμιοι, 1ῃ 68 
ΘΠΘΙΗΥ͂ ; ἦ π., 86. γῆ; ἴ{Π6 ΘΠΘΙΑΥ 5 

ΘΟΙΓΥΥ. 
πολεμιστήριος, δἀαρίοα [ῸΥ ΜΆΥ, 

ἅρματα : ἴτ. πολεμίζειν, ἴο ψᾶρα 
ὙΑΥ. 

πόλεμος, ΜΑΥ. 

πολιορκεῖν, ἴο Ὀαδῖθρα: ἔν, πόλιξ, 
δηἃ ἕρκος, ΔῊ ΘΠΟΙΟΒΌΓΘ. 

πολιορκία, ἃ 5ῖ6ρ6. 
πόλις, ἃ βίδα, οἰ. 

πολίτης, ἃ ΟἸτΙΖΘῊ. 

πολλάκις, οἴζεη. 

πολλαχοῦ, οἴζε ΠΕ 68. 

πολυλόγος, Ἰοαιι8ΟΊοι8. 
πολὺς, πολλὴ, πολὺ, τηπο}}, τη ηΥ : 

ἐκ πάνυ πολλοῦ, 80. χρόνου, Δ [67 



ΠΕΧΙΟΟΝ. 

8 σΟΠΒΙἀΘΥ8 016 ἰηΐουνδὶ, Ἰοηρ' 

ΔΡῸ; πολὺ πρὶν, Ἰοηρ' ὈδΐοΥΘ ; 

πολὺ κάλλιστος, Ὀγ ἴαΥ 1π6 παπά- 
βοιηδϑβί; πολὺ, οἴζεη ; πολλὰ, ΨΟΥΥ 

ΤΉ 0}, ἴῃ ΤΩΔΩΥ͂ ΜΑΥΒ : ΘΟΠΊΡΔΥ. 
πλέων ΟΥἩ πλείων, Το : πλέον 

ΟΥ πλεῖον, ἸΟΠΡῸΥ : πλεῖστος, 

τηοϑβῇ ; ἐπὶ πλεῖστον, ἴῃ {Π6 ΠΙΡῈ- 

εβῦ ἀθρυεθ. 
πολυχειρία, ἃ τηυ!τπἀ6 οἵὁ ΠΑΠ65, 

1. 6. ΜΟΥ ΚΙΉΘη. 
πόμα, τὸ, αΥπᾷ : ἴγ. πίνω, Ῥετγῇ. 

Ῥ485. πέπομαι. 
πόνος, ἸΆΟΌΓ. 

πόντος, [Πε6 568. 

πορεία, ἃ ΤΩΔΥ ΟἿ, ΠΟΌΓΠΘΥ. 
πορεύσιμος, Ῥ45540 6. 
πορεύειν, ἴο ΘΟΏΨΘΥ : πορεύεσθαι, 

τηϊά. ἴο ἸΟΌΓΠΘΥ. 
πορίζειν, ἴο ΒΙΡΡΙΥ : πορίζεσθαι, ταϊά. 

ἴο Ῥγονιἀθ ομβ᾽ 5- 561} νι, δο- 

ΠΌΪΓΘ, ῬΥΟΟΌΓΘ. 
πορσύνεσθαι, ἰο Ὀ6 ῬΙΓΘΡΑΥΘά : ὡς 

τὸ τοῦ ποταμοῦ οὕτως ἐπορσύνετο, 

ΜΠ θη {Π6 ΠΥ οἵ (Π6 ΥἹΟΥ͂ νγὰ5 

{ππ5 56.164. 
πορφυροῦς, ῬΌΓΡΙΒ : ΘΟὨ ΓΤ. ἔτ, πορ- 

φύρεο-. 

πόσις, ἀΥἸηΚίηρ,, αὐ} : ἔτ, πίνω. 

πόσος, ΠΟῪ ταὰοἢ ἢ 

ποταμὸς, ἃ ΥἸΝΘΥ. 

πότε, ΜΠ Θη 7 ποτε, ΘΟ] 116, δ΄ ΒΟΙῚ6 

{ΠΠ16 ΟΥ̓́ΟΙΠΘΥ ; ἰΐ 5ίγΘηρΊ ΘΒ Δἢ 

Ἰητουυορίθη, 8ἃ5 {Π6 1,αΐ. ἑαη- 

ἄθηι: τί ποτε, ΨὮΥ {Π6η ἢ 
πότερα, πότερον, ν᾽ ΘΊΠοΥ ἢ 
πότερος, ΜΠ ΙΟἢ οἵ [Π6 ἔντο ἢ 
ποτέρως, ἴῃ ΜΜῈ]ΟὮ οὗὨ ἔνγο γγαγ8 ἢ 
ποτὸν, ἀΥγηἶς : ἤν. πίνω. 

ποῦ, ΜΜΏΘτΘ ἢ που, ΘΠο 16, βοτηθ- 

ΠΟΥ; εἴ που, ἤν που, 1ΐ ροῖ- 

οἤδηοα. 
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ποῦς, ποδὸς, ἃ ἴοοί : ἐπὶ πόδα, 5ἴ6 Ὁ 

ὈΥ 5ίθρ, Ἰθβσοὶυ. 
πρᾶγμα, δῃ αἴαϊγ, υπάογίαϊίηρ, 

ανθηΐ : πράγματα ἔχειν, ἴο Ἀ6 
το] 6 ἃ, ἤᾶνθ {γο Ὁ ]6 ; πρ. πα- 
ρέχειν, ἴο οαιδα {του ]6 : {{. 
πράττω. 

πρᾶξις, τι δοίϊοῃ, ἀφο, ΘΧρ]οἱ. 
πράσιμος, ἴο Ὀ6 5014: ἔτ. πιπράσκω, 

ἔαϊ, πράσω, ἴο 58]]. 
πράττειν, ἴο δοΐ, ΟΔΥΥΥῪ ΟἿ ὈιιΒΙΏ688 : 

εὖ πράττειν, ἴο Ὀ6 ἴῃ ροοᾶ οἷγ- 
ΟἸ͵ΙηΒίδ ΠΟ068. 

πρῴως, τα] ]ν, ῬδΕ ΘὨΠ]γ. 
πρέπειν, ἰο θ6 Ὀεοομηΐηρ,, 51{40]16 

εἰς πλῆθος. 

πρεσβύτης, ἃ. ο]α τηδῃ : πρεσβύ- 

τεροι, 6Ἰ46γ5, δα] 05. 
πρὶν, Ὀδοίογα ; θοίοσθ {πδΐ, ἢ Π6 

ἰπηῆη.: πρὶν ἂν, νι [Π6 οοπ- 
7υποίῖγα. 

προάγειν, ἴο Ἰοδὰ ἔογνγαγὰ ; δἄάνδηοε : 
προῆγεν ὃ χρόνος αὐτὸν, τῖπη8 16ἀ 
Ὠϊτὴ οἡ;, 1. 6. ἴῃ ἃ96. 

προαγορεύειν, ἴο ῬΥΟΟ]ΔΙΙη, ΟΥ̓ΕΥ, 
αἸγϑοί, 

προαποπέμπεσθαι, ἴο β6ηα ὈεΐογΘ 

Ὠϊτη. 

προβάλλεσθαι,ἴο ἤτον ὈΘἴΟΓΘ Ομ θ᾽ ε- 
5610, ἀοίρη ἃ ομθ᾽ 5- 56} ψιῖῃ 

πρόβατα, ΠοοΙΚ5. 

προβουλεύειν, ἴο ἰ4Κ6 {Π6 ᾿Ἰρδά ἴῃ 

ΘΟΌΏΟ1], ἔγατηθ ἀθοῦθοβ. 

προγίγνεσθαι, ἰο 6 θοΥῊ ἢγδί. 

προδιδόναι, ἴο θα ΓΔΥ, ΔθαΠάοη, 
προεθίζειν, ἴο Δοοιιδίομῃ ὈΥΘΥΪΟΊΒΙΥ : 

{γ, ἔθος, ἃ οιιϑίοηι. 

προειπεῖν, ἴο ῬΙΌΡΟΒΘ, ῬΥΟΟΪΔΙΠῚ, 
σῖνθ ργθν οιιβ Ἰηβ γπο 1008. 

προερέω, ἴαϊ. Τοη., Ατἴί. προερῶ, ροτῖ. 

προείρηκα, ἴο ῥγοοΪαΐτη : τὰ προει- 
ρημένα, ΟΥ̓ΔΘΥ5 ῬΥΓΘΥΪΟΙΒΙΥ ἰπϑιιθά. 
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προέρχεσθαι, ἰο ρῸ Ὀοίογο, ργϑοθᾶθ, 
προηγεῖσθαι, ἴο Ἰοαὰ {Π6 ννᾶγ. 

προθυμεῖσθαι,ἴο "6 ἀΘ5Ι ΓΟ Β, ΓΟ πρί, 

ΘᾶΡΟΥ. 
προθυμία, φτοτηρετιαρ, 

Ζ68]. 

προθύμως, ῬΥΟΙΩΡΌΥ, ΟΠ ΘΟΥ]]ν, δο- 
{ἰν ον, Ν1ΠΠ1ΠΡῚΥ : ΒΌΡΘΥ]. προθυ- 

μότατα, ταοκί γρδά!]γ. 
πρόθυρον, ἃ νΘ5Έ 016, ῬΟΤΟΝ : ἔτ, 

πρὸ ἀῃιᾷ θύρα, ἃ ἀοογ. 
προϊέναι (ἴγ. εἶμι), ἴο ρῸ ογννγαγά, 

ῬΙοοΘθα: προϊόντος τοῦ χρόνου, 
ἴπὴ6 δἀναποϊηρ, ἴῃ οουγϑθ οὗ 

Εἶπη6 ; προΐει, Ἰτηροσῖ., προϊὼν, 

Ῥδγί. Ῥ.Θ65. 
προϊέναι (τ. ἵημι), ἴο 56 [οΥνναγά : 

2. ΔΟΥ͂. ῬΑΥί. προείς. 
προκαλεῖσθαι, ἴο ΟΠ)Δ]]Θ ΡῈ : ἱΠΊΡΘΓ. 

προὐκαλεῖτο. 

προκαταλαμβάνειν, ἴο 561Ζ8 Ὀοΐογο- 

Βαηά. 
προκεῖσθαι, ἴο Ὀ6 ῬΥΟροΞΕαά. 

προμαχεῖν, το ἤρθη 1ῃ [Π6 ἔογΘπιοβί 
ΥΔΏΚ5. 

προμετωπίδιον, ἃ ἴγοΠ(]Θ, ΔΥΠΊΟῸΥ 

ἴοΥ [Π6 ἔογεποϑδὰ : ἔν. μέτωπον. 

προνοεῖν, ἴο ἴΑ1κ6 {πΠουρὩς [ΟΥ. 
πρόοδος, ἣ, Δῃ. δάνδῃηοσα. 

προορᾶν, ἴο [ΟΥ̓ 6566. 
προπέμπειν, ἴο Θϑοοῦξ Οἢ 15 ΜᾺΥ, 

οοπααοέ, αἰοπά. 

προπετῶς, ἸποοηβΙἀογ ἴθ], γΑΒὮ]Υ, 
ἴῃ ἃ [ΟΥ̓ γΑΥ ἃ ΤΩΔΏΠΘΥ : ἔγ. πέτω, 

ἴοΥ πίπτω. 
προπονεῖν, ἴο ἸΔΌΟΥΙ [ΌΥ. 

πρὸς, ΜΓ ρθη., Ὀγ, πρὸς θεῶν, ὈῪ 
16 ροάβ: ψιῖ ἃ ἀδί., Π6δγ, δἷ, 

πρὸς Βαβυλῶνι, δὲ Β. ; πρὸς ἕαυ- 

τοῖς ἔχειν, ἴο ᾶνα ΜΠ {Π|6Π|, ΟἹ 
{ΠΕ 5146 ; πρὸς τούτοις, ἴῃ δἀ- 

ἀϊίοῃ ἰο 1Π686 [Π]ηρ8, θ6β4685 : 

Δἰδουϊν, 

ΤΈΧΙΟΟΝ. 

ΜΓ Δ Δ ΟΟΙΙ5., ἴο, ἑονγαγάβ, δο- 

οογάϊηρ ἰο, πρὸς ταῦτα, ἴπογ6- 

ἴουθ, δοοογαϊ ηρ]ν ; πρὸς δὲ καὶ, 
ἸΔΟΥΘΟΥΘΙ ἃἶδ0. 

προσάγειν, ἴο ἰηϊτοάπιοο, τοὺς δεο- 
μένους βασιλέως : ἴο ὈγΪΠρ', προσή- 
γαγεν αὐτῷ, ἢ 560 Ὀοίογο Ὠΐτη. 

προσαγορεύειν, ἴο δοοοβί, Δ γ658. 
προσαρμόζειν, ἴο δἄαρί, δέ. 
προσβάλλειν, ἴο 5580}, αἰίδοῖϊς, 
προσβλέπειν, ἴο ἸοοΙς ἀρομ, Ὀ6Πο]ά. 
προσγίγνεσθαι, ἴο ΑΥΥῖνΘ, θ6 ῥγε- 

5θηΐ ; ΔΡΡΥΌΔΟΝ, θ6 δααβά, 
προσδεῖσθαι, ἴο ἩΘΘα πλογ6 ; πρθᾷ, 

θ6 ἴῃ νηΐ οἵ, χρημάτων εἰς ἐμ- 
πολήν. 

προσελαύνειν, ἰο Υἱάθ ὉΡ ἰο. 
προσέρχεσθαι, ἴο αἄνδηοθ. 
προσεύχεσθαι, ἴο ῬΥΔΥ ἴο. 

προσέχειν τὸν νοῦν, ἰο ῬΑΥ αἰ(οηςοη 
ἴο, θ6 1πἰθηΐ οη. 

πρόσηβος, ὨΘΑΥ [Π6 ἂρ οἵἉ ρυθογίυ. 
προσήκειν, ἴο Ὀ6 Ὀεοοχῃΐηρ,, θ6ῆτ- 

{1ηρ’ : προσήκων φιλίᾳ, οοπηδοίοα 
ὈΥ ἔρμα }1Ρ; προσήκοντες, 86. 

γενεᾷ, Υ6] Δ 05, ΘΟ ΠΘΧΙΟΏΒ. 
πρόσθεν, (οὗ {1π|6), Ὀθοΐογτο, ἔοΥγ. 6 Υ- 

Ιγ, οὐ πρόσθεν πρὶν, ποΐ Ὀαίοτα 
{παῖ : (οὗ Ρ]466), θεἴογο, ὁ πρόσ- 
θεν, [ῃ6. ομθ ἴῃ δάνδῃοθ. 

πρόσθετος, Ῥὰΐ ομ, ἴ4]56, κόμαι : 

ἔν. προστιθέναι. 
προσιδεῖν, ἴο ΙΟοΟΚΚ ΡΟ. 

προσιέναι ([ν. εἶμι), ἴο ΔΡΡΥΟΔΟΉ, 
αΥ̓ΑΝΥ ΠΘΔΥ ; 85581] : ρῬαγί. προσ- 
ιὼν, ΔοσοΞϑίηρ, 

προσιέναι (ἴν. ἵημι), ἴο δάμη, ΟΡ6ἢ 

ἃ ὝΑΥ ἴο: προσίεσθαι, τηϊά. ἰο 
ΔἸ] δοοθϑϑ ἴο οΟΠΘ᾽ 5 - 5617; τὸ 

ἀοβῖγθ, σῖτον : ἴο ρᾷξ ἃρ σ]ἢ, 
ὈΥΟΟΙ, ἧτταν : ἰο]ογαίβ, Ῥϑυτηϊίν, 

οὐδὲν αἰσχρόν. 
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προοσκομίζειν, ἴο ΘΟΠΨΘΥ͂, ΟΔΥΥΥ͂. 
προσκοπεῖν, ἴο ΟΟΠΒΙ(ΘΥ͂, ΟὈΒΘΥ͂ΨΘ; 

ἴα Κα ποίϊοθ οἔ. 
προσκυνεῖν, ἴο ΜΟΥΒΠΪΡ, ῬΓοΒίγαίθ 

ΟΠ ρ᾽5-561} θοΐουαβ. 

προσλαμβάνειν, ἴο γΥϑοοῖνα ἴῃ 8461- 

{1ο0η. 
προσμάχεσθαι, ἴο 4558}, 
προσμιγνύναι, ἴο ΔΡΡῬΥΟΔΟΗ : ἐγγὺς 

προσεμίγνυον τὸ Περσικὸν πλῆθος, 

ἴΠ6 Ῥουβίδῃ ΔΥΠῚΥ δἀνδησθα ΠΘΔΥ. 

προσορᾶν, ἴο ἸΟΟΙΚ δ. 

προσπέμπειν, ἴο 56η4 ἴο. 
προσπίπτειν, ἴο [411 ἌΡΟΙ,, ΓΒ} ἀΡ- 

ΟΠ, 8558} : ἱκέτης προσπίπτειν, 

ἴο [4}} 45 ἃ ϑιρρ!ίδηΐ δ 1ῃ8 

6885. 
προσπλεῖν, ἴο 541] ἰονγαγαϑ, ΟΥ̓ΊῚΟ 

7οΐη δποίμου. 
προστάττειν, ἴο ΘΟΙΏΙΠΔΠ4, ΘΠ]ΟΪΠ, 

ΔΒΒΙΡῊ. 
προστερνίδιον, ΔΥΥΠΟῸΤ 

Ὀγθαβί: ἔτ, στέρνον. 
προστιθέναι, ἴο Ῥυΐ ἴο, 444. 
προστρέχειν, ἴο Υη ἋΡ ἴο : 2. ΔΟΥ. 

προσέδραμον. 

προσφέρειν, ἴὸ ὈΤΙΩρ, ΟΠΘΥ, ῥγ6- 
βϑηΐ; προσφέρεσθαι, Ρᾶ55. 9 Β6 
ῬΟΥΠ6 δ᾽οηρ, ΓΒ}; ἐξ ἐναντίου, 

ἴγομη 8 ΟΡΡοβιίίβ ἀϊγθοίίοῃ : 2. 
ΔΟΥ. προσενεγκεῖν. 

πρόσω, αἱ ἃ ἀϊδίδποθ: προσωτέρω 
γίγνεσθαι, ἰο θ6 [ΔΥΓΠΟΥ οΒ᾿ 

πρόσωπον, (6 ἔλαθ, σοιιηΐθ δ Π66. 
πρότερος, ἴοΟΥΤΩΘΥ : ὃ πρ. γενόμενος, 

{Π|6. Θά ου. 
προτιμᾶν, ἴο ΠΟΠΟΙΪ ὈΘἴΌΥΘ ΔΠΟΙΠΟΥ: 

προτετιμημένος, Ὠαν]ηρ {Π6 ΡὈΥΓΘ6- 

ΕΠ ΠΘΠΟΘ. 

προφαίνειν, ἴο 56 7 [ὉΓΓΠ, ῬΥΟΡΟΒΘ. 
προφυλακαὶ, αἀναπορά ριυάαγά. 
πρόχειρος, αὖ Ὠδη, γοδαᾶγ. 

[ΟΥ {6 
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προχωρεῖν, ἴο ὈΥοσΘΘα ; 5Βαοοσθᾷ, 
πρωΐ, ἴῃ {Π6 τη ὙΠ] Πρ. 

πρωτεύειν, ἴο Ὀ6 βγδί, ΠΟΙ {Π6 ἢγδί 

ΤΔΏΚ. 

πρῶτος, ἢτδί, ομϊοῦ: τὸ πρῶτον, αἴ 

ἢγϑί. 

πρωτοστάτης, δία !]ηρ' ἴῃ {Π6 ἢγϑδί 
ΤΔῊΪ : ἔτ, πρῶτος πὰ ἵστημι. 

πύλαι, σαἴε68. 
πυνθάνεσθαι, ἴο ᾿πααΐγα, 4υσϑίοη ; 

Ἰβδτῃ ΕΥ̓͂ ἱπαυΐγυ, ΠΘΔΥ : ἔαΐ. πεύ- 
σεσθαι. 

πῦρ, τὸ, το, 

πύργος, ἃ τοΥΘΥ. 
πω, ἃ5 γεῖ: οὔπω, μήπω, ποῖ γεῖ; 

οὐπώποτε, ἩΘΥΘΥ 85 γαῖ. 

πωλεῖν, ἴο 56]}. 

πῶς, ον 2 πως, 6 ῃο] 16, ἴῃ ΒΟΙῚΘ 

ΨΑΥ : μόλις πως, ΒΟΙΏΘ ΠΟΥ ΜΠΠ 
ἀΠΠουν ; καί πως, ὈΥ͂ Οἤδηο6, 
ΒΟΙΏΘΠΟΥΝ ΟΥ̓ ΟἾΠΘΓ. 

Ῥ. 

ῥᾳδίως, ΘΑ51]}γ. 

ῥᾷστον, ΞΈΡΕΙ]. οὗ ῥάδιος, τηοβῦ ΘΔΞΥ. 
ῥεῖν, ἰο ἤον,. 

ῥήγνυσθαι, ἴο Ὀ6 ὈΤΌΚΕη. 
ῥίνη, ἃ ἢ]6. 

ῥίπτειν, ἀπα ῥιπτεῖν, ἴο ΤΠγον ΟΣ 

ΑΥΤΔΥ. 
ῥυθμὸς, ΠΟΤΊΌΘΥ, Τηθᾶθαγα : ἐν ῥ. 

ὀρχεῖσθαι, ἴο ἀδποθ 1ῃ {1Πη6. 

ῥύμη, ἴογοθ, ἱπιρϑίμοβι νυ, ἃ ΥἸΙΒΕ : 
ἔγ. ῥύω, ἴο ἀγαρ'. 

ῥώμη, 5.ΓΘΠΟΊΝ : ἔν. ῥώω, ἴον ῥών- 
νυμι, ἴο ΒΘ ΠρΊΠΘΗ. 

Σ. 

σατράπης, ἃ 58 1ΥΔ}, ἃ Ῥογβίδῃ {{Π|6} 
ἃ ΘΌΨΘΥΠΟΥ οὗ ἃ ΡΥΟνΙΠΟΘ. 

σαφ᾽ ἴσθι, θ6 νγ6}} ἀββυγϑα, 
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σαφηνίζειν, ἴο ἀδο]αγ 6, τη κο ῥ]αΐῃ, 
βίαίθ, βαρ] ΐη. 

σαφῶς, οἸδαγ]ν, οογίδιηϊν. 

σεμνὸς, γΘΏΘΥΔΡ]6, αἀἰρηϊ θα, 

σημαίνειν, ἴο οἷνε ἃ 5ΙρῊ 8] ; οἷνθ 
ΟΥ̓ΘΥΒ ; Ρογιθηᾷ ; ἱπα]ϊοαΐθ, ροϊηΐ 
ουϊ. 

σημεῖον, ἃ 5ῖρη, Ῥογίθηϊ ; 5]60}8] ; 

βίδπαατγα, 

σιγὴ, 5116 ησθ. 

σιδηροῦς, οὔ ἸΤΟῊ : σΟΠΊΥ. ἔτ. σιδήρεος. 

σιτοποιεῖσθαι, ἴο τηᾶῖζα ὈγΘδα. 

σιτοποιϊκὸς, ἢ ἴῸΥ πηαἰκίηρ' Ὀγοθδά. 

σῖτος, Ὁ]. σῖτα, σοΥ, ψΠραΐ, ἰοοάᾶ, 

Ὀγϑδά. 

σιωπᾶν, ἴο Ὀ6 5116 ηΐ, 

σιωπὴ, 5116 66. 

σκέπτεσθαι, ἴο ΘΧΡΙΟΥΕ, ἰηγαδβιϊρδία, 

ΟὈΞΕΥΙΥΘ. 

σκευάζειν, ἴο ῬΥΘΡΑΓΘ ; Θ00Κ. 

σκευοφόρος, ἃ Ὀᾶρρᾶρα - ὈΘΔΥΘΥ, 
ΒΌΓΙΘΥ, 

σκηνὴ, ἃ τοηΐ, ΔνΤΠΪΏρ,. 

σκηπτοῦχοι, ΒοΘΡίΓΕ6 - ὈΘΑΥΙΏΟ,, 1. 6. 
εὐνοῦχοι: τ. σκῆπτρον ἃια ἔχω. 

σκῆπτρον, ἃ 5οΘΡΊίγ6, βίας, 

σκοπεῖν, ἰο σοη 5166 Υ, Γοργὰ. 
σκότος, ουὅ, δ, ἀΔΥΚ 655, ΟὈΒΟΟΓΊΥ : 

ὑπὸ σκότου τὸν φθόνον κατέχειν, 
ἴο ἀἸ55Θυ Ὁ]6, σοησ 68] Ὦ15 τηδ]106, 

σκυτοτόμος, ἃ ΟΟΥΥΊΟΥ : ἔτ. σκύτος, 

8. Ὠϊά6, πὰ τέμνω, ἴο οαΐ. 
σκώπτειν, ἴο 765, 66 Υ. 

σμικρὸς, ἃ, ὃν, 51η8}}], τη68ῃ. 

σμινύη, ἃ ταδίζοοκ, 5ρ866. 

σπᾶν, ἰο ἄγαν : ἐσπασμένος ἀκινά- 
κὴν, Ἠανὶηρ' ἃ ἄγανῃ 5νογά. 

σπανίζειν, ἰο Ὀ6 ἴῃ νηΐ οἵ: {ἴ. 

σπάνις, ναί, 

σπάνιος, ΥΆΥ6, οἵ ΥΑΥ6 ΟΟΟΌΤΥΘΠΟΘΘ. 

σπένδειν, ἰο ΟΥ̓ 4 Ια οη : [υ{.Ψ 

σπείσω. 

ΓΕΧΙΟΟΝ. 

σπέρμα, βοοᾷ ; Υᾶρθ, οΟΥ̓ρΊη : ἔτ. 

σπείρω, ἴο 50. 

σπεύδειν, ἴο Παδίθῃ, ΠΟΌΥΥΥ ; δχοσίΐ 

ΟὨ Θ᾽ 5- 56], 
σπονδαὶ, ἃ ᾿ἰαίίζοη : ἔτ. σπένδω. 

σπουδαίως, ΒΘΥΙΟΙΒΙΥ, ΘΑΥΠΟΒΙν, 

ψ] ἢ ρΥαν ίν. 
στάδιον αῃᾷ στάδιος, ἃ 5ἰαάϊυχηῃ, 

[υ]οηρ', ἃ τηθᾶβιγο οἵ 125 8068, 

1η6 εἰρη ρα οἵ ἃ ἘἈογηδῃ 

τη116. 
στερίσκεσθαι, στερεῖσθαι, στέρεσθαί 

τινοϑ, ἴο Ὀ6 ἀδργίνοα οἵ δὴν 
ταϊηρ,, Βα Βἴου (Π6 1055 οὗ : στερή- 
σεσθαι, ἔπ. γτηϊά., ἀϑοὰ ΓῸΥ Ῥ885. 

στερηθήσεσθαι. 

στέρνον, ἴπ6 ὈγΘαδβῦ. 
στήλη, ἃ οο]υτηη, Ρ1118Υ. 

στῖφος, ἃ οοβα θοάγν, Ὀαῃᾶ οἵ 501- 

ἀἸ 6.5. 
στολὴ, ἃ Υ006, νοϑί : ἔγ. στέλλω, ἴο 

δααυΐρ. 
στολιδωτὸς, ὨΔΏΡΊΠρ' ἴῃ 0145, χιτών. 

στόμα, ἃ του, ΘΠ γ8η66. 

στρατεία, ἂμ! ΘΧρΘαϊίοη. 
στρατεύειν, ἴο ἀπά οΥακα 8η οχρο- 

ΑἸ Π!ΙΟῊ, ΒΕΥ͂ΨΘ ἴῃ {Π|6 ΔΙΊΩΥ : στρα- 
τεύεσθαι, ταὶ. [Π6 5Δ1ὴ6 5656. 

στράτευμα, [116 ΔΥΤΩΥ. 
στρατηγὸς, ἃ Θ'ΘΠΘΙΔΙ : ἔτ, στροτὸς 

δηα ἄγω. 

στρατιὰ, 81) ΔΥΤΩΥ͂. 
στρατιώτης, ἃ 50] 16Υ. 

στρατιωτικὸς, ΤΩΙ ΓΔΥΥ, ΤΘ]ΔΌηρ' ἴο 
[6 ΔΥΙΠΩΥ : τὰ στρ.» τα! ΠΑ ΥῪ αἷ- 
ἔα 5. 

στρατοπεδεύεσθαι, ἴο ΘΠΟΘΙΏΡ. 
στρατόπεδον, Δ ΘΠΟΔΙΗΙΡΙΘΗΐ, 

ΟΆΤΩΡ : ἔτ. στρατὸς, δια πέδον, ἃ 
Ῥ] ἴῃ. 

στρεπτὸς, ἃ (0]]4Γ : ἔτ. στρέφω, ἴο 
{υγ]δύ, 
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στρέφεσθαι, ἴο ἴυγη ΟΠΘ᾽ 5 - 56], 

ψῃ66] τοὰπηά, 

στρῶμα, ἃ ΟΟΥΟΥΪΠρΡ [ῸΓ ἃ θεά, 
σονου]οί. 

στρωμνὴ, 1. ᾳ. στρῶμα : ἔν. στρών- 
νυμι, ἴο Βίγ6 νυ, 

στυπεῖον, ἴον. 

σὺ, τῃοὰ : Ρ]. ὑμεῖς, γα : σοὶ ἰδ ἔγτε- 

σφαθητν τοαππηάδῃΐ, 
συγκαλεῖν, ἴο 04}} ἰοροῖῃ ον, βυϊη- 

Ιηοη. 
συγκαλύπτεσθαι, ἴο σον ΕΥ̓ ΟΠ 6᾽5- 561 

Ρ, τη 6, ον θ]ορ. 
συγκεράννυσθαι, ἴο ᾿πίογηηΐϊχ ΜΙΝ, 

ἀβϑοοϊδίθ νυ 1} : Ρ]ῸΡ. ρ455. συνε- 
κέκρατο. 

συγκόπτειν, ἴο οαζ ἴῃ ῬΊΘΟΘ5. 

συλλέγειν, ἴο οο]]Θοῦ : ρΡοτγῇ, ρατί. 
Ῥ885. συνειλεγμέναι, Αἰί, ἴογ συλ- 

λελεγμέναι. 
σύλλογος, Δ. Δ5ΒΘΙΠΡΙΥ, οοηνοοᾶ- 
[0 : τη 5.6 Υ, ̓ ΘΥΥ. 

συμβαίνειν, ἴἰο ΠΔΡῬΘΗ. 

συμβάλλειν, ἴο οοἸ]]εοῖ, πιοοὲ το- 

ΘΘΙΠΘΥ : πρός τινα, σοΟὨοΥ ΜΙ ; 
συμβάλλεσθαι μέγα μέρος εἰς, ἴο 

ΠΟΙ θαΓΘ 1 ἃ ργΥοαΐ ἀθργθ (ο- 

γγΑΥα5. 

συμβοᾶν, ἴο 5ποιιέ ψΊ ἢ. 

σύμβουλος, ἃ σο.Π56]]ΟΥ, Δαν 500. 
συμμαχεῖν, ἴο θ6 8 Δ8}]Υ, οοηίϊ- 

θαΐο αα : συμμάχεσθαι, τηϊά. [ἀΚ6 
Ῥαγέ ἴῃ δὴ δηρδροηηθηῖ; ἢν 

ὙΠ Δ ΠΟίΠ6Υ : οἱ συμμαχόμενοι, 
σΟΙΏΓΔ 465. 

συμμαχία, ἃῃι 8]1Π1ΔΠ66. 

συμμαχικὺς, Υο]αιϊηρ' ο {Π6 41]168. 

σύμμαχος, ἃ. 811γΥ, σοη!οαογαίο. 

συμμιγνύναι, ἴο Ἰοῖΐη ἴογοο5 ΜΙ, 

ΟΟΠΊΘ ἴ0 Δ ΘΩρΡρΡΘΙΠΘΗΐ. 
σνυμποίκτωρ, ἃ Ῥ]ᾶν- 6 }]ὸνν : ἔν, παί- 

ζω, ἴο Η]αγ. 

125 

συμπαρακαλεῖν, ἴο ἰἴῆνοκα δἱ {6 
58 Π16 {1Π|6. 

συμπαρέπεσθαι, ἰο Ὀ6 αἰξοπάδηϊ, 
οομβθααθηΐ ἈΡΟΠ, [Ὁ]] ον. 

συμπαρομαρτεῖν, ἴο ΔΟσΟΙΏΡΔΩΥ, 6 

ῬΓΕβθηΐ δὖ {Π6 5816 {1Π16. 
συμπέμπειν, ἴο Βεηα τοροίΠοΥ 1. 

συμπεραίνειν, ἴο ΠΠΙ5ἢ αὖ {Π6 5Ά1Ὶ6 
{1πΠ|6 ; ὈΥΪηρΡ ἴο ἃ ΘΟΠΟ]ΒΙΟῊ ; 
ΔΥΥΔΏΡΘ, 56{{]6. 

συμπλεῖν, ἴο 581] ἐορ ΠΟΥ 11}, 
συμπορεύεσθαι, ἴο τατον ΨΥ]. 
συμφέρειν, ἴο θ6 οσοηάιιοῖνα ἴο ΟΠΘ᾽ 5 

1ηἰογθβίβ, ΡΥΟΠΓΔΡ]6. 
συμφορὰ, ἃ ΟΑἸΔΥΛΙΑΥ͂, ΠΤ ]5ΓΟΥ̓ΓΠ6. 
συμφύλαξ, ἃ [6]]ον- ΟΔΥά]Δη. 

σὺν, ψὶτῃ : σὺν μαχαίρᾳ μάχεσθαι, 
ἴο ἔρῃΐ ψ] ἢ ἃ βινοσὰ ; σὺν τῇ βίᾳ, 

ὈΥ ἔογοθ ; σὺν τῷ καλῷ, ΠοῃοῦΓ- 

ΔὈΪΥ ; σὺν θεῷ, θεοῖς, Ὀγ ἴΠ6 «᾽ὰ 

οἵ [π6 ρσοάϑ. 

συναθροίζειν, ἰο ο0116οἱ τορΘΊΠΘΓ. 
συναινεῖν, ἴο σΘοηδθηΐ, ΔΡΎΘΘ ἴο. 

συνακολουθεῖν, ἴο ΔΟσΟΙΏΡΔΗΥ. 

συναποθνήσκειν, ἴο αἷἴΘ6 τοροίοῦ 
ἢ. 

συνάπτειν, ἴο 701 (ορ ΕΠ οΥ, οοῆ- 

ηθοί, 

συναυξάνεσθαι, ἴο Ὀ6 ἱπογραβαᾷ, 

Βίγθηρτ Ποηθα, οομῆγηηδά. 
συνάχθεσθαι, ἴο οΘοῃάο]6 ΜΙ, 

συνδεῖν, ἴο Ὀἰπα ἰοροίμου, 
συνδειπνεῖν, ἴο 5ΒᾺΡ τοροίπου ΜΠ]. 
συνεκέκρατο, 566 συγκεράννυμι. 
συνεῖναι, ἴο αβϑδοοϊαία ψὶ: οἱ συν- 

ὄντες, ἀϑϑοοϊαίθβ, σοηρδηϊοῃΒ. 
συνεισβάλλειν, ἴο ΓΒ. οἡ ἰορ ΠΟΥ. 
συνεισπίπτειν, ἴο Υι15}} ἴῃ (ορ ΠΟΥ. 

συνεξορμᾶν, ἴο Τ5}} οαξ τοσοΊ ΠΟΥ. 

συνεπηχεῖν, ἰο τούαση {π6. βουπά, 

Ἰοΐη ἴῃ {Π6 βοῃρ'. 

συνεργὺς, ἃ 6]] ον - Δ ΟΌΓΘΥ. 
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συνέρχεσθαι, ἴο σοπι6 ἐοροίοΥ, 88- 
ΒΘΙΏ0]6. 

συνεφέπεσθαι, 2. ΔοΥ. συνεπισπέσθαι, 
ἴο [Ὁ]]ονν οἴοβο αἰίθυ. 

συνέχειν, ἴο ΚΕ6Ρ ἰοροίμου, ΠΟ], 

τηδϊηΐαϊη, ἀοἔθηά. 

συνήδεσθαι, ἴο το]οῖος. 1, οοη- 

σταϊα!αΐθ. 

συνησσᾶσθαι, ἴο 6 ἀοϊραίοα ἰο- 

Θοίμου. 
σύνθημα, ἃ “αΐοῃ - ποτὰ, σομῃΐίογ- 

ΒΙΡῊ, 
συνθηρᾶν, ἴο παπί τορσοίΠοΥ. 

συνιστάναι, ἴο 56 ἰοροίῃου, βχοὶίο, 

ΒΕΓ ἀρ, ἀντίπαλόν τινι: ἴο Υ6- 

σοΙητηθηᾶ, ᾿πίσοάμποθ, συστήσω, 

ὕστις ἀποκομιεῖ σε: συνίστασθαι, 

συνεστηκέναι, ἴο οοἸη6 τορΕ ΠΟΥ ; 

συνεστηκότα εἰς τὸ αὐτὸ, οοτη- 

ὈΙηθδα τορϑίῃου. 

συνοικεῖν, ἰὸ ἄν 6 }} σι. 

συνοικτίζειν, ἴο Οοοχητηϊδογαίθ : ἔ. 
οἶκτος, ὈΪ(Υ. 

συνομολογεῖν, ἴο σοηβοηΐ, ΔΡΥΘΘ ἴο. 

συνουσία, Ἰῃΐογσουῦδθ, ἸὨΓΠΊΔΟΥ : 
ἔγ, συνεῖναι. 

συντάττειν, ἴο ΔΥΥΔΏΡΘ, 56 1 ΟΥ̓ΔΘΥ; 

ΘΟΙΏΙηΔη ; ῬΥΘΒΟΥΙΌΘ ; ΔΡροϊηΐ. 

συντρέφειν, ἴο ὈΓΪΠΡ' ἊΡ τοροίΠοΥ : 
Ῥαγί. συντεθραμμένος. 

συντρέχειν, ἴο γὰη ΤοΟρΘΊΠΘΥ. 
συντρίβειν, ἴο ΤΡ τοροίΠοΥ, ΘᾺ Υ 

ουὔΐ. 
συντυγχάνειν, ἴο [4}1 ἴῃ νυ] (ἢ, τηθοί 

ὈΥ Οἤδηοθ. 
Σύρια γράμματα, ϑγγῖδῃ ΟΠδΥϑοίουβ. 
Συριστὶ ἐπιστάμενοι, 80. λέγειν, ἴῃ 

[6 ϑ'υγίδη ἸΔηρτιαρΘ6. 

συσκευάζειν, ἴοὸ ῬΦΟΚ ἃᾧρ ἴὉΓ δη- 
ΟἴΠΕΥ, Ῥγονίάθ : συσκευάζεσθαι, 

τηϊά. ἴῸΣ ΟΠ θ᾽ 5-56]ἴ, ΡΥ ΡαΥα [ὉΓ 
ἀορδγίαγθ, ΡΥ ΡᾶΓΘ ἴῸΓ ἀθδίῃ. 

ΠΈΧΙΟΟΝ, 

συσκοτάζειν, ἰο οὝΟΥΝ ἀΑΥς : ἴτ, σκό- 
τος, ἀΥ  η658. 

συσπειρᾶν, ἴο [ὈΥΤ Ἰηΐο ἃ οομηρϑοῖ 
Ῥοάᾶν, ἃ ἄθῃβθ 1888. 

σύσσιτος, ἃ ζυδδϑιηδῖθ, ΘΟ ρδηΪοη, 
ρσιαβί, 

συστρατεύειν, συστρατεύεσθαι, ἰο 
[ΔΚ6 Ῥαγί ἴῃ δὴ θβχρβαϊοη, τη8 ΚΘ 

γΑΥ ὙΥ1Ὸ} Δ ΠΟΥ ΠΟΥ. 
σφαδάζειν, ἰο ῬΙπηρο, θ6 γεβίϊνϑ. 
σφάλλειν, ἴο 5δύμμη]6, θ6 68 Κ: 

σφάλλεσθαι, ἰο θ6 56 Κθη, ὕῃ- 
βίοδαν, τοιουϊηρ ; διιβίαϊη ἰῃ- 

7ὰγγ ; Ὀ6 ἀεοεϊνοά. 

σφάττειν, ἴο 5:40 ὈΥ ουϊπηρ' {16 
τῃγοδί. 

σφενδονήτης, ἃ 5]1ΠΡΌΥ, 
σφόδρα, ΘΧΟΘΒΒΊνΘΙν, ΨΘΥῪ ΤῸ Οἢ. 
σχεδὸν, ΔἸπηοδί. 

σχίζειν, ἴο οἸδᾶνα. 

σώζειν, ἴο 5ᾶν 6, ὈΥΘΒΘΥ͂ΨΕ. 
σῶμα, ἴπ6 Ὀοάν; ἀροδα Ὀοαγ, σδΥ- 

0888. 
σώρευμα, ἃ ᾿6Δ8Ρ. 
σῶς, Ὁ]. σῶοι, σῶα, 58ἴ8. 

σωτὴρ, ἃ ῬΓΘΒΘΓΎΘΥ. 

σωφρονεῖν, ἰο θ6 ν|156, (ΘΙ ρδυϑίεθ, 

αἰβογθοί, 
σωφροσύνη, ἰΘγΩΡΘΥΆΠΟΘ, ΡΥΠάΘΠΟΘ, 

τηοαἀογϑίϊοη, τη 650Υ, ΟΠ ΒΟ ν. 

σώφρων, ἀϊδοζοεί, ομαβίθ, ρυ πα θηΐ. 

ν ΥΩ 

τακτικὸϑ9, 51.116 1ῃ [Π6 ΔΥΥΔΗρΡΘΙΩΘΗΐ 
οὗ Δ ΔΥΙΩΥ͂ : τὰ τ., ΤῊἸ]ΠἸΓΑΥῪ ἴδο- 
1105 : τ. ἀριθμοὶ, [η6. ΥΔῊ 5 οἵ Δ 
ΔΙΊΩΥ : ἔτ, τάττω. 

τάλαντον, ἃ ἰα] ΘΠ, 5 οὗ ΤΠΟΠΘΥ. 

τάλας, αινα, αν, ντοιοπ δά. 

ταμίας, ον, ὃ, ἃ ἀἰδραηξου, βίο τ ! 

χρημάτων, ἃ 4υεοϑίογ. 

ταξίαρχος, ἃ σϑπίυτίΟη. 



ΓΈΧΙΟΟΝ. 

τάξις, ΟΥ̓ΔΘΥ, ΔΥΓΔΠροηθηΐ : τῶν 
ὅλων, 5γβίθιη οἵ {Π6 ὉπΊνοΥβ ; 
ΔΚ οὗ 50] 6 Υ5: τ. ποιεῖν, ἴο 

ἄταν ἴῃ Ὀδί.]6-ΑΥΥΔΥ ; ἐν τ. πε- 

ριστῆναι, ἴο ΞυΥ Του ἃ Μ᾿] ΓΤΌΟΡΒ; 

ἃ σϑηΐασυ, σοιηρδηΥ οὗ 100. 

ταράττειν, ἴο ἀἸδίαγ. 
τάραχος, ἀἰξίαγ θη 66, ΘΟ ΒΊΟΗ. 

ταραχώδης, ΘΆ51}Υ {Πγόνη ἰηΐο 415- 
ΟΥ̓ ΘΥ. 

τάττειν, ἴο ΔΥΥΔΏρ6, Ρ]Δ06 ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ, 

βίαοη ; 56ῖ ἴῃ ὈδΕ 16 -Υγὰν : ἐπί 
τινα, 5εῖ ἴῃ ορροβιεοη ἰο ; ἐπί 
τινι, ὈΘὨϊηα ΔΠοίΠοΥ ; ἐν τῷ τε- 

ταγμένῳ, ἴῃ {πε ῥΙαοα δΔρροϊηίαα ; 
οἱ ἐπὶ τῷ τὰ ὅπλα παραλαμβάνειν 
τεταγμένοι, ΔΡΡοϊΪηΐοα [ῸΓ [Π6 
ὈυβΊη 655 οἱ ἰἀΚΙηρ' [6 ΔΥΠΊ5. 

τάφρος, ἣ, ἃ αἰτοἢ, ΓΈ ΠΟ ἢ. 

τάχα, Ξο0ῃ ; ῬΘΥΠΔΡΒ: ὅτι τάχιστα, 
ἃ5 ΔΌΙΟΚΙΥ δἃ5. ῬΟΒ51016, 

ταχὺς, 4υϊοκ : δᾶν. ταχὺ, φαϊοκὶν : 
τὴν ταχίστην, 85. ὅδὸν, ἴῃ {Π6 
υϊοκοβύ ΨΥ. 

τε, Θῃο ἰο, Ὀοίῃ, δηά. 

τέγος, τὸ, ἃ τοοί. 

τεῖχος, τὸ, ἃ ΜΆ8]], ἴογί. 

τεκμαίρεσθαι, ἴο σοῃ]θοίαγ 6, ΠΥ, 

τέκνον, ἃ οἸ1]4, βοη. 

τέκτων, Δ) αὐίϊβδῃ. 

τελεῖν, ἴο ὈΥΙηρ ἴο Δῃ 66, Δο0011- 

ῬΠΒῈ ; ρᾶν, Ἔχρεπᾶ. 

τέλειος, Ῥογίθοί, σοχηρ]θία : ἀνὴρ, 
ἃ τηᾶῃ ῬΙΌΡΕΙΙΥ 50 64|164, ἔγουῃ 

[1η6 ἂρ οὗ 27 οὐ 28 ἴο δ2 ΟΥ̓ 
δ9. 

τελεστήρια, τὰ, 50. ἱερὰ, Βδογοα Υἱΐ65 
ο 1πΠ6 βιισοσβίαὶ ἐϑυτηϊηδίϊοη οὗ 

ΔῊ ΘΠΓΘΥΡΥΪΒΘ: ἔν. τέλος. 
τελευταῖον, Δάν. ἸΔαβι]ν. 

τελευτᾶν, ἴο (οΥηϊπδίο : τοῦ βίου, 

8) ἀηδιι] σοῃδίγιποίίοη, (ἢ 6 δο- 

107 
“͵ 

ουδαίϊνθ ὈΘΙΠΡ' ΤΟΥ ΘΟΙΏΙΏΟΗ ; 
ἴο ἄϊο, βίον Ὀεϊηρ' υπάογβίοοα. 

τελευτὴ, Δ 6π4, τοῦ βίου. 

τελέως, [α]}ν, οοΙ ] οί ο]γυ. 
τέλος, ὧαῃ οπᾶ; ΔάνογΌ 81}, κατὰ 

Ὀείηρ' ἀπαεογβίοοα, αὖ ἰαβί, δἵ 

Ἰθηρτῃ. 
τέμενος, ἃ οοῃδθογαίθα βροΐ, [ΘΙ 16. 
τετράποδα, αυδαγαραάβ. 
τετράῤῥυμος, Ἠανὶηρ' ἴοι. Ρ0]685; 

ἅρμα: ἴτ. ῥυμὸς, ἃ Ῥο]6, ἔτ. ῥύω, 

{ο αἀγδρ. 
τεχνᾶσθαι, ἴο 6 οοῃίχϊνοά, ἰπ- 

νεηΐρα : ορί. τεχνῷτο. 

τέχνη, δι δΥῖ, ἰγαᾶο, 

τηλικοῦτος, οἵ 50} Δῃ 866. 

τήμερον, ἴο-ἀ8γ. 
τιθέναι, ἰο Ῥ]δοα; ΥΟΠΑΘΥ, τηΔΚ6, 

τινὰ εὐδαίμονα : τίθεσθαι, ταϊά. 

τινὰ πιστὸν ἑαυτῷ, ἴο γεοηάετ 
[αι Ὠ ]} ἴο Ὠϊτη 561, 

τίκτειν, ἴο ὈΓΪηρ ἔογ ἢ, ργοάμοο : 
πῦρ τέξεται ἡ δὰς, [π6 τοΥ ἢ Μ11}]} 

Κιπα]6 ἃ ἢδπηηθ. 
τιμᾶν, ἴο ΠΟΠΟΙΙΪ, σΟΠΐΟΥ ΠΟΠΟΙΙ 

ΟἹ ; δάοτγῃ : ἔαΐ. τιμήσομα:. 

τιμὴ, δ ΠΟΠΟΌΪ͵, ὈΥ1Ζ6, τον ; 

οἴδποο. 

τιμωρεῖν τινι, ἴο ΑΥΘΏρΡΘ {Π6 οδιι58 
οὗ, αἷὰ δηοίπου : τιμωρεῖσθαι; 

τηϊὰ. 9 ἀνθῆρθ ἃ Ψ͵ΟΠρΡ 40η6 
ἴο ΟΠ θ᾽5-561, γθνθῆρθ, ἴβϑῖζθ νϑῆ- 

ΘΘΔΠ66 0, Ρ.Π158}. 
τιμωρία, ΥΘνΘῃρ6, Ῥ. ΙΒ ΠηΘηΐ. 
τιμωρὸς, ΔῊ ἈΥΘΗΡΘΥ. 

τι5, ἸΠἀοἤηϊίθ, ΠΥ ΟΠ6, ΟΠ ; [ὖ 15 

δαάρα ο δα]οοῦνοϑ. οἵ αιδ] νυν, 
ἃ5 πόσος τις, μεγάλην τινὰ χάριν, 
ποῖός τις : ποιεῖν τι, ἴο ἄο βοιηθ- 

{Ὠ]ηρ' ΠΟὈ]6 : τι, δν., ἴῃ ΒΟΠΊ6 

ὙΑΥ, Β0ΠῚ6 ἄθρτθο; τὴν ψυχήν 
τι παρακονᾷ. 
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τίς, ἰπιουσορσαίϊνο, ὙΠῸ ἢ τί ἄλλο, 

ναὶ 6156 ἢ τί δὲ, ΠΟΥ 50 

τὸ ἰ5 ρΡγθῆχϑα ἴο ννουβ μανίηρ' {Π|6 
παΐαγο οἵ δάνουθβ: τὸ ἀπὸ τοῦδε, 

ποπορίοσι ἢ ; τὸ λοιπὸν, ᾿ι6γ6- 
ΔἰΌΘΥ. 

τοι, ΘΟ] Ἰο, ἴῃ (πᾶῦ οα56, {γὰ]γν, 

σου ]ν, ΓΘ θἔοσ : καί τοι, μὰ 
γοῖ; μέντοι, ἈονΘΥΘΥ͂. 

τοιγαροῦν, τοίνυν, {ΠΟΥ ΘΙΌΥΘ. 

τοιοῦτος, αὐτη, οὔτο, πᾷ οὔῦτον, 

ΒΈΟἢ : ἐν τῷ τοιούτῳ, ἀπά Υ 0 ἢ 

ΟἸΓΟΌΤβίδη 65. 

τοξεύειν, ἰο 5ῃοοῖ ψἢ (Π6 ον, 

Αἰῃι Δ ΔΥΤΟΥ͂ δῇ : τ. τόξον. 

τοξιικὸς, 5Κ1116 ἃ 1ῃ ΔΥΟΠΕΥΥ. 

τόξον, ἃ Ὀον,. 
τοξότης, ΔΠι ΔΥΟΠΘΥ͂, θΟΝΙΏΔΗ. 
τόπος, ἃ ῬΪδςθ. 
τοσοῦτος, αὐτη, οὔτο, ἀπ οὔτον, 50 

σγθϑδί. 
τότε, ἰπθη : ὃ τότε βασιλεὺς, {Π6 

Κιησ δὲ (ἢδὲ {ἰπ|6 ; τότε μὲν--- 
τότε δὲ, αἴ ὁη6 {{π|6 --- δὲ Δῃ- 

ΟἴΠΟΥ. 

του, Ατι. ἴοΥ τινός. 

τοὐντεῦθεν, ἴοΥ τὸ ἐντεῦθεν, ἴῃ {Π6 

ποχί ὈΪδοθ, δἴλευναυαβ. 

τρεῖς, ἴὮΥ66. 

τρέπειν, ἴο ἴυγη : τρέπεσθαι, τηϊά. 
ἴο Τὰ ΟἸΘ6᾽5- 561; ἐπὶ ἐν ἔργον, 

το Ὀ6 δῃηραροα 1ῃ ; εἰς φυγὴν, Ὀ6- 
ἴδ Κ6 οὔ θ᾽ 5-561 τὸ Ηρ, 

τρέφειν, ἰο ΠΟιΙΓΙ5., ὈΤΊΠρ' ὉΡ. 
τρέχειν, ἴο γα : 2. ΔοΥ. ἔδραμον. 
τριακόσιοι, αι, α, [Ἄγ 66 ὨἩπηάγοά. 

τρὶς, εἰς τρὶς, ΤῃΥ]ο6. 
τρίτος, {πἰγὰ : τῇ τρίτῃ, 50. ἡμέρᾳ. 
τρόπος, ἃ ΥΩΔΏΠΘΥ, ΜΆΥ ; [1 οὗ 

ταϊηα, ἀϊβροβί θη : ἔγ. τρέπω. 
τροφὴ, ΠουΤΙΒὨχηΘΠέ : ἔγ. τρέφω. 
τροφὸς, ἢ, ἃ ὨΌ͵Β6. 

ΠΤΈΧΙΟΟΝ. 

τροχὺς, ἃ ΜὮ6Ε6] : ἔτ, τρέχω. 
τυγχάνειν, ἴο οθίαϊη, τηδοῖ ψ 11 

γΘ 80}, ὨΪῸ 1 ἃ γΘΆΡΟΗ : τ. ἂ;, 
Ι μάΡΡθὴ ἴο 6 : ἔαί. τεύξομαι. 

τύρσις, ἃ ἰΟΥΘΥ. 
τυφλὸς, ὈΠ πα, 
τύχη, ἴογίαηθ, ομᾶηοθ; 11] Ἰποκ, 

ΘΔ] ΔΙΆ ἰγ. 

οτὸ 

ὑακινθινοβαφὴς, οἵ {Π6 οΟΙΟΌΣ οἵ 

Ὠγδοϊπιη, ἀγα οἵ ἃ ἀαΥς ῬΌγΡ]8 

οΟ]ουγ : ἔν. ὑάκινθος, αηα βάπτω. 

ὑβρίζειν, ἴο θ6 ἰπβοϊθηΐ, ρτουά, 

ΔΌΡΥ ; {τΓοαΐ ᾿Π5ο] θη], ἴη- 
50}. 

ὕβρις, ἸΏΒΟ]Θ 66, 1Π50}{. 
ὑβριστικὸς, Ἰη5ο]6ηΐ, Ον ΘΥ̓θΘΑΙΏΡ,, 

ὑβριστικῶς, ᾿Π5ο0] 6 ηΠ]γ, ουΐγαρθ- 

Οὐ]. 
ὑγιαίνειν, ἰο Β6 ἴῃ ΒΕΔ] : {γ, ὑγιὴς, 

ΒΘ την. 
ὑδροποτεῖν, ἴο ΟΥΠΚ παίου : ἔτ. 

ὕδωρ ἀπ πίνω. 
ὑδροπότης, ἃ ἀΥΙΠΚΚΕΥ οὗ νγδΐευ. 

ὕδωρ, ντδῖοΥ. 
ὑϊκὸς, 5. 115}, στον 6] ]]1ηρ᾽ : ἔγ. ὗς. 

υἷος, ἃ Β0η : Ατί. υἱεύς. 

ὑμέτερος, α, ον, ΥΟΌΥ͂, γΟΌ ΟΥ̓ΤΙ. 
ὑμνεῖν, ἴο 5'ηρ Πγμη5. ἴο, τοὺς 

θεούς. 
ὑπακούειν, ἴο ΟΌΘΥ : τινὸς Δη4 τινί. 
ὑπάρχειν, ἴο 6 ῬΓΘβθηΐ, θ6 γον 

ἴου ὑ56, Ῥϑ]οηρ' ἰο : ἅτε καὶ τῆς 
φύσεως ὑπαρχούσης, βῖποθ Πα δά 

4150 παίιγαὶ δανδηίΐαροδδ; ὑὕπῆρ- 

χεν ἄρχουσι θεραπεύεσθαι ὑπὸ τῶν 
ἀρχομένων, 1ΐ νγγχὰβ ἴΠ6 Ἰοΐ οὗ {Ππ6 
ΤΌ]ΟΥΒ (0 Ὀ6 γεβρθοίβα Ὀγ {ΠῸ6] 
ἀερθηάθηίβ. 

ὑπείκειν, ἴο Υγἱο]4 : τινὶ ὁδῶν, ἴο 

οἷν ΨΥ ἴο ΔΠΥ͂ ΟΠ6. 



ΠΕΈΧΙΘΟΟΝ.: 

ὑπέκκαυμα, {παῖ Ὁ. ν μοι ΔΎ ΓΠϊηρ' 
1ῖ5 βοῖ οὔ ἥγθ: ἔτ. ὑπὸ, ἐκ, ἂἀπὰ 

καίω, ἴο ὈυΓη. 

ὑπεκτίθεσθαι, ἰο Ῥαΐ ουΐ οὗ [Π6 νγᾶγ 
οἸΔΠἀ65 ΠΠ6]γΥ, βεοσθίβ. 

ὑπεναντίος, Βοιηθῃαῦ δάνθυβθ ; οἱ 

ὕπ., [6 ΘΗΘΙΏΥ. 

ὑπεξάγειν, 50. ἑαυτὸν, ἰο ἄγαν ΟΗ͂, 
ΜἹΠάγαν. 

ὑπὲρ, ΜΠ σΘη., [ΟΥ, ἴῃ 64} οἵ, 

ὑπέρ τινος μάχεσθαι; οΟΥ̓́ΘΥ, ἡνιο- 

χεῖσθαι ὑπὲρ τῶν δίφρων, ἴο Πο]ὰ 
{Π6 Υϑὶηβ ΟΥΘΥ {ἴΠ6 βραῖ ; σι 

Δοοι5., ἀῦον 6, Ὀογοηά, ὑπὲρ ἄν- 
θρωπον φρονεῖν. 

ὑπερεκπλήττεσθαι, ἴο Ὀ6 ΘΧΟΘΒΒΙΨΘΙΥ 

βύσγιοκ, ραΖθ ΨΥ] Ἰπέθηβθ δατη]- 
ΥΑῖΊΟη ΟἩ. 

ὑπερέχειν, ἴο Ῥγο]οοί Ὀογοηά, βία 
ουΐ οὗ, τοῦ ὕδατος. 

ὑπερμεγέθης, ΥΘΥΥ ργθδί. 
ὑπερφαλαγγεῖν, ἴο ονοΥῆἤδης {116 
ΘΠΘΙΏΥ, ΟΥ̓ οχίθηαϊηρ' [Π6 11η6. 

ὑπερφοβεῖσθαι, ἴο ἴδαγ ΘΧΟΘΘα ΡΥ. 
ὑπερχαίρειν, τὸ θ6 ογοΙ]ογεά : ἱπ- 

πεύειν μανθάνων, ἴο θ6 ἀ6]]σ  οα 
νΙΓἢ ἸΘαγΪηρ' ἴο Τ]46, 

ὑπήκοος, ἀορεπάθηῃΐξ, βυθ]θοὶ ἴο: 
ἔγ, ὑπὸ δηὰ ἀκούω. 

ὑπηρετεῖν τινι, ἴο ΤΩ] ἰδίου ἴο, ρεὺ- 

ἴογση ροοὰ οἴἶήοθβ. ἴο, 5ΈΥγθ, 

ΟὈ]ρ : καλῶς τινί τι, ἴο ῬΟΥΓΌΓΙῚ 
Θϑβθηΐαὶ βϑύνίοθ ἴο ΔΎ ΟΠ6 ἴῃ 

ΔΗΥ͂ Πηδί(οΥ ; μισθοῦ τινὶ, ἴο ΒΕΥγ 6 
[ΟΥ ΠΙΓΘ. 

ὑπηρέτης, ἃ βογναηΐ, αἰἰοπάδηΐ : ἔν. 

ὑπὸ δηᾷ ἐρέτης, ἃ ΥΟΥΟΙ ; ΡΓῸ- 
ῬΟΥΪγ, ὁπ ἰπαΐ γονβ ἀηΔεΥν (Π6 
ΘΟΙΩΙΩΔ Πα οὗ ΔηοΙΠΘΥ. 

ὑπισχνεῖσθαι, 2. ΔοΥ. ὑπεσχόμην, ἴο 
ῬΤΟΙΉΪ56. 

ὕπνος, 5166}, 
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ὑπὸ, νγῖ1} ἃ ρ6η., ὈΥ, ἔγοϊη, οἷν δο- 
οοπηΐ οὗ, ὑπὸ τοῦ ἐκπεπλῆχθαι, 

{Πγοιρὴ διηδΖθιηθηῖ ; ὕπὸ τοῦ 

τὸ μέλλον ὀκνεῖν, [ΠγοῸρΡ ἢ ἔδαυ οἵ 
{Π6 ΤΘΒαΪῦ : νι ἃ ἀαδΐ., ἀπάου, 

ὑπὸ ταῖς ἀσπίσι καθῆσθαι, ὑπὸ 

τοῖς ἅρμασιν εἶναι, ἰο Ὀ6 γοκεα 
ἴο ΟΠαγιοίβ ἢ 1 8Δη δοσιβδίϊνο, 

ἀπάοΥ, οἱ ὕφ᾽ αὑτὸν ἄρχοντες, 
ϊ.. ᾳ. ὕπαρχοι, ἴῃ Δα ΠΟΥ πη 6. 
Πῖτη. 

ὑπογραφὴ, ἃ Ῥαϊπέϊηρ' ὩΠάΘΥΠΘδΙᾺ : 
τῶν ὀφθαλμῶν. 

ὑποζύγιον, Ὀδαδί οἵ Ὀυγάρῃ ; ἔτ, 
ὑπὸ δὰ (ζυγὸν, ἃ γοῖο. 

ὑπολαμβάνειν, ἴο βυξρθοῖ, ΒΓ ΠΊ156. 
ὑπομένειν, ἴο 5ίδγ ὈΘΠΪπα ; σῖι}- 

βίδῃηα, δναϊῖ; βϑίαῃα ομπθ᾽ 5 

στοιηᾷ : κίνδυνον, ΘησΘΟΙΏΪΟΥ 

ἀΔΗΡΈΓ. 

ὑποπτήσσειν, ἴο Ὀ6 {ἰπη14, θΑΒ ἴα] ; 

ἴο Γεβρθοί. 
ὑποτιθέναι, ἴο Ρ]Δ66 τη 6Υ, ἸΔΥ ἃ5 ἃ 

Τουπάδίϊοη : ᾿ηρογῖ. ὑπετίθει. 
ὑποφέρειν, ἴο Βιιβίαίη, 
ὕστεραῖος, 5 Βοαμποηΐ, [Ὁ]] ον ηρ᾽ : 

τῇ ὑστεραίᾳ, 50. ἡμέρᾳ, οὐ 116 
ποχί ἀδγΥ. 

ὕστερος, Ἰαῖα, ὈΘΙΪη4 ; ὀλίγῳ ὕστε- 

ρον, ἃ 11{{16 αἴτου. 

ὑφηγεῖσθαι, ἴο Ἰοδᾷ {Π6 νγᾶγ, 5Πδνν, 

Ξαρρεβί, ροϊηΐ οἱ : ἔν. ὑπὸ δῃά 
ἡγεῖσθαι. 

ὑφηνίοχος, [πΠ6 δἰίθηάδηΐ οὗ {δ 
ΟΠΔΥΙΟΐθου : ἔτ, ὑπὸ δα ἡνίοχος. 

ὑφίστασθαι, ἴο ἰα]κ6. προ οΠΘ᾽5- 

561} ῬΥοτηΪβ6 ; ὑποστάντες, βίη - 

ἴπρ᾽ {π6 10 στουπᾷ, ἴῃ ορροβί το 
ἴο φεύγοντες. 

ὑψηλὸς, ΠΙρΉΙ. 

ὕψος, τὸ, ΠοΊο με, 

Κ 
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Φ, 

φαιδρὸς, ΘΠ ΘΟΥΓᾺ], ᾿ἰνοὶν - [γ. φάω, 
ἴο 5 ι1η6,. 

φαιδροῦν, ἴο ΘΧἢΠ]Γαΐθ. 
φαιδρῶς, ΟΠ ΘΟΥΓΆ]]ν, ΠΑΡΡΊΪΥ. 

φαίνειν, ἴο 5|16ν : φαίνεσθαι, τηϊά. 

ἴο ρρθδᾶγ, 6 βγη, ρῥγονθὰ: 
2. Δ0Υ. φανῆναι. 

φάλαγξ, ἃ Ὀοὰν οἵ ᾿ἰπἴδηςν 1ῃ οΪο56 

Π]65, ἃ Ῥμδϊδηχ ἢ [Π6 οΘΠΓΘ, ἃ5 

ἀἰβει πσ πῃ 6 ἃ ἔγουη {Π|6 ἸΏ 95. 
φάναι, ἴο 58Υ : ὡς ἐγώ φημι, ἴῃ ΤῊ 

ορϊ᾿πίοη ; ἔφασαν ἴον φασί. 

τναῆς ἡρν τηδη] 68, τὐψος ἈφροναβΝ τὰ 

ἐν τῷ φανερῷ αἰσχρὰ, σομηπἸττ6α 

ΟΡΘηΪν. 

φάος, τὸ, Ἰἰρυ. 
φάρμακον, ἃ ἀτὰρ, Ροΐδοῃ. 
φάσκειν, ἴο 580, Ὀοδδί, ργϑίθηά. 
φάτνη, ἃ 5[400 16, 514]. 

φαῦλος, τηθδη. 

φαυλότης, ΜΟΥΓ]ΘΒΒΠ 658, ΠΙΘΔΏ 655. 
φείδεσθαι, ἴο ΞΡΆΥ6 : ΜΙ ἃ ρθη. 
φέρειν, ἴο ὈΘ6ΔΥ, ὈΥΙΠΡ, ΟΔΥΥΥ, 6Θἢ- 

ἄυγα : φέρεσθαι, τηϊα., ἴο ὈΥΪΠΡ’ 
ΜΙ ΟΠΘ; ῬΆ55.. ἴο Ὀ6 μονῆς 

ν ἢ νἱοϊθποθ, ἥξει τὰ χαλεπὰ 

φερόμενα : ὅμόσε φέρεσθαι, ἴο 6η- 
βάρ: 2. 8Δ0Υ. ἤνεγκον, 1ηξ, ἐνεγ- 

κεῖν. 
φεῦ, 4145} 
φεύγειν, ἴο 66 ; ἀνοϊά. 
φήμη, ἃ νοῖΐοθ ; ΟἸΘΠ ἔΌΠΏ ἃ γΟΪοΘ. 

φθάνειν, ἴο σοὲ Ὀοίογ μα πα, δη11- 
οἰραίβ : ὑῖῖ ἃ ῬΑΥΓΟΙΡ]6. ΤΩΔΥ 

6 γτϑπάογϑα ρχουϊοιιδίψ. 

φϑέγγεσθαι, ἴο ΟΥἿἿ ουΐ, ϑδουΐ; 

βουηά, 85 ΤΠ Π ΘΓ. 

φθίμενοι, Ῥοοῖ., [η6 ἀεδά, 

φθονεῖν, ἴο ΘΗνΥ. 

φθόνος, ΘΏνΥ. 
φιάλη, ἃ ὈοΜ)], σΟὈ]Θΐ, ; 

ΤΈΧΙΟΟΝ. 

φιλάνθρωπος, ἃ Ἰονοῦ οὗ χιδηκίηὰ. 
φιλεῖν, ἴο ἰΙον ; ΚΙ585. 
φιλία, {το πμἀ5ῃῖρ, αδοίίοη, 
φιλικὸς, το πάϊπρ' 0 σομηθηΐ [θη 5 

5110, ἔτ] μάν, αἰ δοιοηδίθ. 
φιλόκαλος, [οηὰ οἵ ψηδΐ 15 θαι] 

ΟΥ̓ ΘἸορδηί. 

φιλοκίνδυνος, ΥΟΔΑΥ ἴο ΘΠΟΟΙΠΙοΥ 
ἀΔΏΡΌΓ. 

φιλομαθὴς, ἴοπα οἵ ἸΘαγπΐηρ᾽ : 58- 

Ῥ6}]. φιλομαθέστατος : ἴγ. φίλος 
Δ Πα μανθάνω. 

φιλονεικία, Υἴνα!γγ, θιηυ]δίίοη : φ. 

πρὸς τἀμὰ ἔργα, ἴπΠ6 Θπάδανουῦ 
ἴο Υἶνδ] ΤΥ ΘΧρΙοἱί8. 

φιλονείκως ἔχειν πρὸς, ἴο Πᾶνα ἃ 
ΤΊ ΑΙΥΥ Μ 1. 

φιλόπονος, Δ οΥΐοιι5, ἱπἀ αϑύγϊ ουβ. 

φίλος, ἔγΙΘ Πα ]γ, ἀθᾶυ, 

φιλόστοργος, ῬΥΟΠΘ ἴο παίμγ] αἵ- 
[βοῦοη. 

φιλοτιμία, ἀδδῖγα οἵ ἀἰβεϊποίίοη, 
Δ. ὈΠΙΟΗ. 

φιλότιμος, Ἰονίηρ ΠΟΠΟᾺΣ ; δπιυ]οὰβ 
οὗ ἀἸβυποίοη. 

φιλοτίμως ἔχοντες, ὈΘΊηρ' ΔΙ Ὀἰ (1Ο5. 

φιλοφρόνως ἔχειν πρὸς ἀλλήλους, ἴο 

θ6 ἔγιθ αν ἀἸβροβθα ἐονγαγάβ. 
φλὸξ, ἃ ἤδγηο. 

φοβεῖν, ἴο {τἸρ μέρη : φοβεῖσθαι, τα]. 

ἴο ἴϑδυ ; ἴο μοϑιίδίο. 

φοβερὸς, [6ΥΥ10]6, ἔΟΥΤΩ] 4416. 
φόβος, ἴδαΥ, [ΕΥΥΟΥ. 
φοινικὶς, ἃ ῬΌΓΤΡ]Θ ραΥτηθηΐ. 

φοινικοῦς, ΘΟΟΠΤ. ἔτ, φοινίκεος, οἵ ἃ 
ῬΌΓΡΙΘ ΘΟ]ΟΌΓ. 

φοίνιξ, ἃ ῬαἸτη-ἴγ66. 
φονεύειν, ἴο εἴν. 
φονεὺς, ἃ ΠΙΌΓΘΥΘΥ, 
φόνος, ΤΩ ΘΓ, 5] Δ ΡΠ οΥ. 
φρονεῖν, ἴο ἤᾶν6 Ομ θ᾽ 8 56η565, Ὀ6 

γγ156, 6 ρυυάοηξ; {0 {Π1η} ; ἴῃ- 
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τοπᾶ ; φῬ]οῖ : μέγα φρ., ἴο 6 
ε]αίθα, παυρμίν, ρου : ὑπὲρ 

ἄνθρωπον, ἴο οηζογίαϊη {ΠΟῸρΡ 5 
ὈΠΡΘΟΟΙΏ]ηρ᾽ ἃ ΤΟΥ]. 

φρόνιμος, ντῖξ6, ΡΥπάθηΐ, 56 5108. 

φρονίμως ἔχειν, ἴο θ6 ῬΥυάοηΐ. 

φροντὶς, ΟΔΥ̓́Θ, 50]]οἸίαἀ6: ἐν φρ. 
εἶναι, ἴο 6 ΔΏΧΙΟΙΒ. 

φρούραρχος, [Π8 ΘΟΙΩΙΩΔΠΘΘΥ οὗ ἃ 
ΘΑΥΥΊΞΟΗ. 

φρουρὸς, ἃ συδγά, 56 ΠΕ1Π6] : φρουροὶ, 
ἃ σΑΥΥΊΒΟΗ. 

φυγὴ; ΒΊρΠε. 
φύειν, ἴο Ὀγϊηρ ἕο, Ῥγοάποο : 

φύεσθαι φύσει, ἴο ΞρΥΪηρ παία- 
ΤΆ]}Υ. 

φυλακτήριον, ἃ 5ίΧοηρ' Ροβί, ρἴδοθ 
ἴῸΥ ἃ σαυυβοη : ἔν, φυλάττειν. 

φύλαξ, ἃ συαγά, 56 Π{1Π6]. 
φυλάττειν, ἴο συᾶτά, ἀοἔεηᾷ ; φυ- 

λάττεσθαι, τηϊά. το ρυᾶτγα ἀρδϊηϑβῖ, 
Ῥδναγα οἵ, 

φῦλον, ἃ Παίϊοη. 

φῦναι, ἴο ΒΡῈ ὈΟΙῊ ; Ὀ6 4υΔ]1Π64 ὈΥ 
Παΐαγθ. 

φύρδην, ῬΥΟΙΩΙΒΟΙΙΟΌΒΙΥ : ἢ’. φύρω, 
ἴο τηϊχ. 

φύσις, παΐαγο, σοηϑε Π]0η. 
φωνὴ, ἃ γοῖϊοθ. 

φῶς, τὸ, ἸΙσῃΐ, ἃ ἢτα. 

Χ. 

χαίρειν, ἴο Υ6͵οΪ66, ΘΧΡΥΘ55 ΔΘ] ρΉι, 
γέλωτι : χαῖρε, [Ἄγ 6. γ76}}. 

χαλᾶν, ἴο Τεὰχ : πύλαι χαλῶσαι, 

ΟΡΘη ραίββ. 
χαλεπαίνειν, ἴο Ὀ6 ᾿πἀ]ρηδΐ, ΔΏΡΥΥ: 

χαλεπαίνεσθαι, ἴο θ6 ἰγγϊἰαἰαά. 

χαλεπὸς, αἸΠου]ΐ, ἰΓο Ὀ] Θβουηθ, πη - 

ῬΙοαβαηΐ, ἀδηρθγουβ; ππηϊογία- 

δῖα : τὰ χ,, ἀδηρουβ, ἱποοη- 

γΘΏΪΘΠΟΘΒ5 

15] 

χαλινοῦν, ἴο ὈΥ14]6, Ραΐ οἢ ἃ Ὀυϊα]6: 
ἔγ, χαλινὸς, ἃ Ὀγ1416, 1. 

χαλκεὺς, ἃ ὈΓΔΖΙΘΓ, 

χαλκὸς, ὈΥΔΑΒ55 : χαλκοῦς, οἵ ὈΥ͵ΔΒ5, 
ὈΓΔΖΘΗ. 

χαμαὶ, οἡ [π6 σγτομῃηά. 

χαρὰ, 7οΥ. 

χαρίζεσθαι, ἴο σγαίγ, ΟὈ]σΘ, θ6 
ΠΡ Γὰ] ἴο. 

χάρις, ἴανουγ, {Πδηκ5 : χάριν εἰδέ- 
ναι, ἴο Ὀ6 ργαΐοία], 

χαριστήρια, τὰ, 50. ἱερὰ, 5ΔοΥ1ῆοοξ 

ἴῃ (οΚϑη οἵ ργδίίααα, 
χειμὼν, σ]ΗτΟΥ, οο]α. 

χεὶρ, ἢ, 16 παπά. 

χειρομύλη, ἃ Ὠδη4-ἸᾺ1]}. 

χειροτέχνης, ὃ. γη ΘΟ ΔΗ ]Ο. 
χειροῦσθαι, ἴο Βα θ4ι6, σΟΠΠΈΘΥ. 

χείρων, ΨΤΟΥΒ6, ἸΠΥΘΥΊΟΥ. 
χιλίαρχος, [πΠ6 σογητηδηάον οἵ 1000 

ΒΟ] ΟΊΘΥ5, ἃ {ΠἸΡΌΠΘ. 

χίλιος, α, ον, ἃ [πουβαπᾷ : ἵππος 

χιλία, ἴῃ. βᾶτηθ 88 χίλιοι ἱππεῖς, 
ἃ ᾿πουϑαηα ΠΟΥΒΘ. 

χιλιοστὺς, ἃ ἰτοορ οἵ 1000. 
χιτὼν, ἃ ταῃῖο. 

χοὴ, ἃ ᾿Ἰθδίίοη : ἔτ. χέω, ἴο Ῥουγ. 
χορὸς, ἃ ὁῃογιιδ, θ8Δη4 οἵ ἀδησοΥβ. 
χοῦν, ἴο ΠΘᾺΡ ἃὕρ : μνῆμα χώσου- 

σιν, 5181} γᾶ15886. ἃ Ἰπηουηα δἃ5 ἃ 

ΤΠ ΟΠΙΠ]Θηΐ : ῬΘΥ, Ρᾶ55. 1ηἴ κε- 
χῶσθαι. 

χρὴ; 1 15 τἱριΐ, 10 θΘἤονθβ. 
χρήζειν, ἴο πΠ664, ἀ651γ6. 
χρῆμα, ἃ {πϊηρ᾽ : ἔλαφος, καλόν τι 

Χρ.» ἃ ΔΟΡ]6 ογθαίασ ; χρήματα, 
γγ 64] 0Π), ΤΠΊΟΠΘΥ. 

χρῆσθαι, ἴο ἀξ: ὅ τι βούλομαι, 
78ὲ 85 1 οἤοοββϑ ; τινί τι, ἴο δι - 
ῬΙΟΥ {Π6 βϑύνίοθβ οἵ ἃ Ῥϑύϑβοῃ ἴῃ 

ΔᾺΥ χηδίίου ; τινὶ ὡς πολεμίῳ, το 

{τοᾶΐ ἃ5 ἃ ΘΠΘΙΊΥ. 
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χρήσιμος, ἀδοῖία!. Ῥαγεῖο, Ῥᾶ85.,) Υϑρβ]]θά, ἀγίνθη 
χρίειν, ἴο Ξπι θα ν, ἃποϊηΐ, Ῥαϊηΐ. Ὀδοῖκ. 

χρόνος, {ἰπιο. : ὠνεῖσθαι, ἴο Ὀὰγ: ψ| ρθη. οἵ 
χρυσοειδὴς, {κ6 ρο]ὰ, γ6}]ονν. Ῥυῖοο. 
χρυσὺς, χρυσίον, σοϊὰ : χρυσοῦς, 

Βοϊάθῃ. 
χρυσοχάλινος, παν] Πρ' ἃ σο]άθη ὈΪΐ. 
χρῶμα, οΟἸΟΌΓ. 

χώρα, ἃ οουπίτγ, Γαρίοη, ἰδηᾶ; 
ῬΙαοθ, τδηὶς : χώραν λαμβάνειν, 
ἴο [8 Κ6 ᾿ἰΐβ ῬΤΌΡΘΥ ΡΪ]δᾶοα: κατὰ 
χ.» ἴῃ {Π6ῚΥ Ῥ]806. 

χωρεῖν, ἴο ῬΥοοΘ64, δΔἄνδποθ, ΤΩ ΟΝ, 

δο: διὰ πάντων ἐχώρει, Ῥαϑδρα 
ΟΥ̓́ΝΥᾺ5 Βργϑδὰ {Πγοὰρἢ ἃ]]. 

χωρίζειν, ἴο ἀ5ΒΙΡῊ 15 ῬΙᾶ66, Ὀ]δοθ. 
χωρίον, ἃ βροῖ, Ρ]ᾶ66. 
χωρὶς, Ὀα5Ιά65 ; δρατχύ ἔγοχη. 

Ψ. 

ψέλιον, ἃ ὈΥΔοοΙοί. 
ψεύδειν, ἰο ἀδοεῖνα, αἰβαρροϊηῖ: 

ψεύδεσθαι, ταϊά. ἴο 116. 
ψυχὴ, [Π6 500], να] ῥυϊηο1016, 116 ; 

{Π6 χη, ἀἸΒΡΟΒΊ ΠΟΙ ; 1Π0]1η8- 
[οη ; δρρϑίϊε: ὦ ἀγαθὴ καὶ 
πιστὴ ψ., σοοὰ δηᾶ ἐΔΙΠ{ὰ] 508], 
1. 6. τηδῃ ! 

ψῦχος, τὸ, οο]4, ΘΟΟ]Π 685. 

ΑΝ 

φδὴ, ἃ Βοηρ' : ἢ. ᾷδω. 

ὠθεῖν, ἰο ἀτρο, (Πγιϑῦ; τηϊᾶ, ἴο 

ἴογοθ οὔθ᾽ 5 ΨΑΥ ; ἴο υὐρ6, ᾿ποῖῖ8 

ΟΠ6 Δηοίπου : ἐωσμένος, Ῥεγίεοί 

ὥρα, {6 {ἰπ16, βθᾶβοῃ, ρευϊοά οἵ 

116. 

ὡραῖος, οἵ ῬΥΟΡΘΥ 66. 

ὡς, {μαΐ : 45, ὧς τάχιστα, ἃ5 410 1- 

Ιγ ἃ5. ῬΟϑβ1016 : ἴῃ ΘΧοϊδιη Δί! 08, 

μον ! ὡς ἡδὺ, πον Ὀ]θαβδηΐ! ὡς 

καλὺς, ΠΟ Ὀθδιυία] : δἃ5 ἴ, 

ἀπαγγέλλετε τοῦτο ὡς παρ᾽ ἐμοῦ; 
ὡς μάχης ἔτι δεῆσον, 45 1 {Π6ΓΥ6 

σου] 511}} θ6. οσοδβίοη ΤῸΥ ἢρ]}- 
Ἰηρ: ὈδοδαΒ6, ὧς δορυαλώτου τῆς 
πόλρως οὔσης : 50 885, ὡς μήτ᾽ 

εἰπεῖν ἂν μήτε ποιῆσαι μηδὲν αἰσ- 

χρόν : ΜΏΘη, ὡς προῆγεν αὐτὸν 
ὃ χρόνος: ϑἴποθ, ὡς θέρος ἢν: 
10 15. 868 ΤῸ εἰς ΟΥ̓ πρὸς ΜΠΘῊ 
ἸΙνίηρ' ΘΙ ΏΡΒ ἃΥΘ {Π6 β] οί ; ὡς 
ἐμὲ, ὡς αὐτόν : ὡς τὰ πολλὰ, ἴον 

1Π6 τηοϑύ ρϑυΐ. 

ὥς, ἴΠπ|5: οὐδ᾽ ὥς, ῃοΐ Θνθη {ῃ 8. 

ὡσαύτως, ἴῃ ἰκ6 ἸὩΔΠΠΘΥ: ὡς δ᾽ 

αὕτως ἴοΥ ὡσαύτως δέ. 
ὥσπερ, δῖ 88. 
ὥστε, 50 {Παΐ. 

ὥφελεν, Ο 1Πδἱ ! 2. ΔογΥ. οἵ ὀφείλω, 
ὡς μήποτ᾽ ὥφελεν, Ο {πᾶΐ ἢ ΠΕΥΘΥ 
Πιδὰ ! 1 ΈΘΥΆ}1}γ, ἃ5 μ6 πον οαρ]ι 
(ἴο ανβ ἀοῃο). 

ὠφελεῖν, ἰο θαποῆί, ῥτοῆί, 
ὠφέλιμος, υδοῖμ], ρῥγοβίαθ]θ : ἔτ, 

ὠφελία, Ἀπ} 1γ. 

ΤῊΕΝ ΒΝῸ 

ΤΟΝΘΟΝ ; ῬΕΙΝΤΕΙ ΒΥ͂ ἨΑΒΕΙΒΟΝ ΑΝΡ (0,. 

45 8{. Μαχγίϊη᾽ Ϊμᾶῃθ, 



ΒΟΠΟΘΑΤΊΟΝΑΙ, ΒΟΟΚΡ, 
ΡΟΒΙΙΒΗΕΡ ΒΥ 

ΦΟΗΝ ΚΥΚΥ. ΡΑΝΚΕΗ, ΠΟΝΘΌΟΝ. 

ΒΙΒΙῈ ΟΝ ΒΟΟΚ. 15. 

ΒΙΒΙῈ ΞΡΕΙΙΝΟ ΒΟΟΚ. Τνο Ραγίβ, 44. ϑδοῇ. 

ἘΑΘῪ ΟΕΝΑΜΜΑΝ ἘῸΝ ΟΗΙΠΌΝΕΝ. Βγῶ [δἅγ. 9α. 

ἘΝΟΤΙΒΗ ΟΕΑΜΜΑΒ οἵ ΟΠμοβίοσ Πιοθθβδῃ ὥσμοο]5. 986, 

ἘΌΞΒΕΙ, 5 ΕΝΟΤΠΙΒΗ ΟΝΑΜΜΑΝ. 15. δα. 

ΤΠΠΤΤΙΕῈ ἘΒΑΌΙΝΟα ΒΟΟΙΚ. ὙῈΠ τῆν ΟυΐΒ. 46. 

ΒΙΒΙΙῈ ΤΠΈΕΝΝΟΝ ΒΟΟΚ. ῬΤνο Ραιίβ, 44. βᾶςῇ. 

ἘἙΛΒΘῪ ῬΡΟΒΤΕΝΥ ἴον ΟΗΙΠΌΚΝΕΝ. 15. 6α, 

ΤῊΝ ΙΝΘΤΉ ΠΟΤΟΙ. ϑδνθη Δ οΙυτη65, 25. 686}. 
ΜΟΙ.1. ΤΑΤΙΕΒ, ΟΟΝΥ ΕΕΒΑΤΊΤΙΟΝΒ δα ΠΈΒΒΟΝΒ ἔγομα ΗΙΒΤΟΗΥ͂..--- 1. ΠΟΤΊΒΕΒ, 

ἘΠΕΝΙΤΌΞΚΕ, ΕΌΟΘΌ), ἁἀμᾶ ΟΠΟΤΉΙΝΑ..---Π|. Τμ6 ΝΙΝ ΈΞΝΒΕ.---Ἴν.. ΤῊ 

ΟΑΙΕΝΌΏΑΛΑΗ, ΜΟΝΤΗΒ, δπᾶ ΒΒΕΑΒΟΝΞ.--- . ΘΕΞΟΒΙΡΤΙΨῈ; ΘΒΟΘΠΕΑ- 
ΡΗΥ.--ΥἹ. ΑΝΟΙΕΝΊ ἨΗΙΒΞΤΟΒΎΥ.---Υ11. ΜΟΘΒΕΝ ἨΗΙΒΤΟΒΥ. 

ΕἸΆΒΤ ΤΡΈΕΑΚΝ ΟΕ ΝΌΜΒΕΝ. 15. 
ΑΚΝΒΙΤΗΜΕΤΊΙΟ ΤΑΘΗΤ ΒΥ ΟΥΕΝΤΊΟΝΚ, 1ς, θα, 
ΡΟΝ ΑΒΙΤΗΜΕΤΙΟΑΙ, ΤΑΒΙῈΜ, Θά. 
ΒΗΟΝΤ ΗΙΝΤΞ ΟΝ ΤΕΛΟΗΙΝΟΑ ΕΕΝΑΟΤΊΙΟΝΚ. δα. 
ΟΕΝΑΝΚΒ ΤΉ ΞΟΒΝΥ ΑΝῸ ΡΝΑΟΤΊΟΙΒ ΟΕ ΑΚΝΙΤΗΜΈΤΙΟ. 45 
ΕἸΝΒΤ ΒΟΟΚΊῚΝ ΑἸΘΈΒΙΕΑ. 15, θα. 
ΕἸΝΚΗ͂Τ ΒΟΟΚ ΙΝ ΘΟΕΟΜΕΤΥ. 15. θα, 
ΕΠ ΑΚ ῸΒ5 ΕἸΟΌΞΚΕΝ ΟΕ ΒΌΟΠ10. 85. 
ΟΟΜΡΑΝΙΟΝ ἰο ΕΌΟΙ10. νι Τπιργονθὰ ΕἸρεσθθ. 45. 
ΗΑΙΤ5 ἘΠΕΜΕΝΤΗΕ οὗ ΑἸ ΑΈΒΕΑ. 6. θα, 

ΤΌΠΟΥ 5 ΟἸΡΑΞΚ ΝΈΑΌΙΝΟ ΒΟΟΙΚ. 85,, Ρουπά, 

ΟΗΠΝΟΗ Β5ΟΗΟΙ ΑΙ 5 ΚΕΑΌΙΝΟ ΒΟΟΙΌ. 3. γο]5. 35. δϑδϑῇ, 

ἘΛΝῪ ΤΕΈΝΝΟΝΝ ΟΝ ΜΟΝΕῪ ΜΑΤΤΕΗΝ. 15. 

ἘΑΒῪ ΤΈΝΝΟΝΝΟΝ ΒΕΑΒΟΝΙΝΕΑ. 115. θα. 

ἩΟΒῈ 1 ΠΙΝΕΙΝ. 1 νΥοοᾶ Ουΐθ. 25. θα, 

ΑΒΒΟΤΤΒ ΒΕΒΑΡΕΝ. 8.5. 

ΕἸΝΒΤ ΤΌΒΑΝ ΟΕ ΑΒΟΘΟΝΑΡΗΥ ἘΟΙ ΟΗΙΠΌΚΕΝ. 15. 

ΟΥΤΕΙΝΕῈΚ ΟΕ ἀΕΟΘΝΑΡΗΥ. ὙΠ} Μὰρβ δπὰ Οἰι8. 10α. 
ἩΙΠΌΥ ΑἸ) 5 ΑΝΟΙΕΝΊ ΘΕΒΟΘΝΑΡΗΥ͂. 8.5. θα. 
ἨΗΑΝΌ-ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΙΒῚῈ ΔΘΕΒΟΘΒΑΡΗΥ. 25. 

ΒΙΒΙῚ ΜΑΡΒ ΕΟ ΒΟΗΟΟΊ ΚΝ, ϑβονοα, 35. 

ΒΙΒΙῈ ΜΑΡΩ ; αν ΗΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΑΝ ΠΕΒΟΒΙΡΤΙΝῈ ΑΤΙΑΒ ΟΕ ΞΟΚΙΡ- 
ΤΌΒΕ ΟΕΟΘΒΑΡΗΥ. ΟἸούμ, Μ208 οοἸ]οιιγθᾶ. 75. θι. 



δ . ἘΠΟΘΑΤΊΙΟΝΑΙ, ΒΟΟΚᾺ 
"» ἈΔΣΣ 

ἘΛΒΘῪ ΤΈΒΟΝΒ ΟΝ ΟΗΕΒΙΝΤΙΑΝ ΕΥΙΘΕΝΟΙΝ. θά. 

ΒΙΡΌΙΕ ΕἸΝΝΤ ΒΌΝΌΑΥΝ ΑΤ ΟΗΥΈΝΟΗ. 8. θα. 
ΑΝΒΟΤΗΝΟΤ ΑΟἿΡΕ ΤΟ ΤῊΞ ΠΟΙΠῪ ΒΟΒΝΙΡΤΌΞΒΕΝ. 88. θα. 

ΙΝΤ ΟΡ ΟΤΟΝΥ ΜΑΝΌΛΙ, ΟΕ ΤῊ ΗΟΙῪ ΒΟΒΙΡΤΌΒΕΝ. 
45, Ὀᾶ. ; ἴῃ ὙΤΆΡΡΟΥ, 35. 

ΖΟΝΝΕΙΝ ΒΙΒΙῈ ΝΑΝΕΝΑΤΙΝΕ. 1 Μαρ5. 75. 

ΦΟΗΝΑ᾽ ΒΗΟΚΝΊΤ ΒΕΈΜΟΝΝ ΕῸΝ ΟΗΙΠΌΕΕΝ. 85. θά. 

ΒΕΑΘΙΝΟΜ ῚΝ ΝΑΤΌΝΑΙ, ΤΗΞΟΙΟΟΘΟΥ͂. 4.5. 

ΒΙΒΗΟΡ ΒΗΟΝΤ ΝΨΉΗΛΤ ΙΚ5 ΟΗΒΙΒΝΤΙΑΝΙΤΎΥ ὃ: 29. θα. 

ΡΑΙΕΥ 5 ΕΥΙΘΈΕΝΟΕΝ ἘΕΡΙΤΟΜΙΖΕ), νι ποϑύϊομβ 95. 

ΟΥὔΤΙΙΓΝῈΝ ΟΕ ΤῊΝ ἨΙΘΤΟΝΥ ΟΕ ἘΝΟΤΙΑΝΊ). 15. 8α. 

ΟΥΤΙΙΝΕῈΝ ΟΕ ΤῊΝ ΗΙΞΤΟΝΥ ΟΕ ΕΝΑΝΟΕ. 158. 94. 

ΟΥΤΙΙΝΕΚ ΟΕ ΠΟΜΑΝ ΗΙΞΤΟΝΥ͂. νι Ουΐρ, ἄς. 10ὰ. 

ΟΥΤΙΙΝῈΝ ΟΕ ΑΝ ΒΟΙΑΝ ΗΙΜΤΟΝΎΥ. 115. 
ΟΥὔΤΙΙΝΕῈΝ ΟΕ ΒΑΟΝΕῈ ἨΙΒΤΟΚΎ. 85. θά. 

ΡΑΒΙΕΥΡ ὈΝΙΥΒΕΈΒΑΙ, ἨΙΒΤΟΝΎ. 75. θα. 
ΒΟΗΟΟΙ, ΗΙΒΤΟΒΝΥ ΟΕ ἘΝΟΊΤΙΑΝΌ, ΑΡνϊάσοα ἔγοση ΟἼΕΙ 5 

ἘΛΜΙΣῪ ΗΊΒΤΟΕΑΥ ΟΕ ΠΝΘΙΑΝΡ. ΒΘ ΓΟΠΡῚΥ ὈοπΠΩ͂, θ5. 

ΤΌΝΝΕΝ᾿Ρ ΑΝΑΤΎΒΙΚ οἵ ἘΝΟΤΙΒΗ ἃ ΕΒΈΝΟΗ ΗἸΒΤΟΆΥ. 29. 

ΤΟΝ ΑΝῸ ΤῊΗΞ ΨΑΒΒΑΤΙ͂, ; ὦ δικούς οὗ π6ὸ Εδθυδαὶ ϑιϑίθη. 2325. 

ΟΟΟΚΑΥΝΕΌΟΊΙΝΙΙ, ΗΙΒΤΟΝῪ ΟΕ ΤῊΝ ΠΥΞ. 45. θα. 

ΒΟΒΝΤΟΝ ΗΙΒΤΟΝῪ οὁΕ τὴ ΟΗ ΕΙΝΤΙΑΝ ΟΗΌΞΚΟΗ. 65. θα. 

ΤΑΎΥΤΟΝ ΗΙΒΤΟΝῪΥ ΟἿ ΟΗΚΙΜΤΙΑΝΙΤΎ. ὅς. θα, 

ΤΑΥΤΟΝ 5 ΗἸΒΤΟΒῪΥ ΟΕ ΜΟΗΑΜΜΈΕΈΘΑΝΙΜΣΜ. 65. θα. 

ΤΑΥΓΟΝ 5 ΜΑΝΤΙΤΑΙ, ΟΕ ΑΝΟΤΕΝΤ' ΗἸΒΤΟΙΝΥ. 10-ς, θα. 

ΤΑΥΤΟΝ ΜΑΝΌΛΙ, ΟΕ ΜΟΡΕΕΝ ΗΙΒΤΟΙΝΥ. 105. θα. 

ΟΟννεαβάτιονβ ον ΘΛ ΌΕΝΙΝΟ ἃ ΝΑΤΌΞΝΑΙ, ΗΙΞΤΟΙΥ. 25. θα. 

ἘΠΕΜΕΝΤΚ ΟΕ ΒΟΤΑΝΎΥ. ὑπ Υηοοα ΟυΐΒ. 25. 

ΒΟΟΚ ΟΕ ΑΝΙΜΑΙ,Ά. 

ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΙΒΌΝ. 

ΒΟΟΚ ΟΕ ΕἸΝΗ ΕΝ, Υ1Π δνοοᾶ Ουΐθ. 15. 686}. 

ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΕΡΤΊΠΈΕΝ. 

ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΗΒΙ1,Ν. 

ΒΟΟΚ ΟΕ ΤΈΒΕΝ. νι 'ῆοοα Οιιΐ56, 25. 

ΒΟΒΒΕΤΩΡ ΠΡΠΟΜΕΞΤΙΟΑΤΕΡ ΑΝΙΜΑΙ͂Ν, ΜῈ Ουΐδ. 35. θα, 

ΒΟΒΕΒΤΒ ΜΠΙΠ0) ΑΝΊΜΑΙ ΚΝ. ὙΥ1π8 Ουΐθ, 95. θα. 

ἘΒΟΒΕΒΥΒΒ ΑΝΊΜΑΙ, ΑΝῸ ΕΘΈΤΑΒΙΕ ΡΚΕΟΒΘΌΟΟΤΊΙΟΝΒ 
ΟΕ ΑΜΒΒΙΟΑ. Ὑγτ ϑγοοᾶ Οπΐ5. 35. θά 

ΟἸΤΑΝΙ ΒΥ 5 ΗἩΙΒΤΟΝΥ ΟΕ ΒΙΚΌΚ. Ὑνὸο Μο]υμηθ5, 78. 
ΜΙΝΕΝΔΙΝ ΑΝΌ ΜΕΤΑΙΝ, Μδην Ουΐθ, 25. θά. 



. 

ῬΙΒΙΙΒΗΕ. ΒῪ 92ΟΗΝ Υ. ΡΑΒΚΕΝ. 8 
-“““λλαάσσέσἌἔσσπ λΆΑΑΩν, 

ἘΝ ἘΠ 35 Ἱντεουύοτιον τὸ ΕΝΟΤΙΒΗ ΟΟΜΡΟΞΝΊΤΊΟΝ. ὃς. 6. 

ἸΠΑΠΙΝΟΘῚΙΝ ἘΝΟΠΙΝΗ ΡΒΈΟΒΕ ΠΠΤΕΒΑΤΌΞΠΕ,. 45. θα. 

ἘΕΒΑΘΙΝΟΝΊΙΝ ΡΟΒΤΕῪ 4.5. θα. 

ἘΕΛΑΌΙΝΟΝ ΙΝ ΒΙΟΘΟΝΑΡΗΎ. 4:-. θα. 

ΘΟΕΜ5 ΟΕ ΒΑΟΒΝΕῈ ΠΤ ΒΑΤΌΜΕ. ΤὙνο Μοϊυτηθθ. 85. 
ΘΟΕΜΝ ΟΕ ΒΑΟΒΕῸ ΡΟΒΤΕΥΎ. Ὑνο νοϊυπηθθ. 85. 

ΨΙΠΜΟΤΤ ΠΙΝῈΣ ΟΕ ΒΑΟΝῈ ῬΟΕΤΚᾺ. Τὸ Μο]υπη65, 95. 
ΗΟΝΕΠΙΝΕΒΝ οἵ ΕἘΜΙΝΈΝΤ ΟΗΒΙΝΤΊΑΝΝ,. 4 Δ οἸ5. 45. θ(. 68. 
ΡΕΙΘΌΕΝ» ΒΑΒΙΥῪ ΟΗΒΙΝΤΙΑΝΒ. 4.5. 
ΡΟΡΌΠΑΝ ῬΟΕΜΜ. ΒΜεϊθοίθα ὈγῪ Ε. ῬΆΑΒΚΕα. 35. θά. 

ΒΑΒΙῈΣ ΑΝῸ ΜΟΚΝΑΙ͂, ΜΑΧΙΜΆ, ϑδεϊθοίθα ὉΥ Αννε ΡΆΒΚΕΚ. 
Ομο ΗἨπυπατρα νγοοα Οἰ5. 385. θώ. 

ΗΑΛΙ]1,5 ΟὔΤΙΙΝΕΝ ΟΕ ΑΘΤΥ̓ΝΟΝΟΜΎ. [10α. 
ΒΑΒΘῪ ΤΈΝΒΟΝΣ ΙΝ. ΜΕΟΗΛΑΝΙΟΝ. ὅς. 

ΝΑΤΌΞΝΑΙ, ΡΗΙΠΟΞΟΡΗΥ κτὸὰκ ΒΕΒΟΙΝΝΈΗΝ, 100 Ουΐθ. 85. θα, 
ὈΒΕΒΌΙ, ἈΝΤ οπρὶογθα ἴῃ ὑπ Ῥεοάαποίίΐϊοη οὗ ΕΌΟΘ ΤῸ δπάᾶ οἵ 

ΟἸΟΤΗΙΝΟ. 1 ννοοῦ Οπΐβ. 25. θα. ΘΔ 0}. 

ὈΒΕΕΊΠΙ, ΑΝ ΤΡ οπρὶογθα ἴῃ {π6 Οὐπδίσποίϊομ οἵ ὈΜΨΈΒΕΙΝΟ 
ἨΗΟΓΙΒΈΞ. ὙΠ πατιθσοιβ Υοοα Οτΐθβ. 25. θα. 

ΑΕΙΕΕΙΤΗΝ ΕΙΤΙΝΟ ΕΚ ΑΝῸ ΤῊ ΟΟΝΤΈΝΤΙΕ. 29. 
ἘΒΑΌΙΝΟΝΙΝ ΒΟΙΈΝΟΙ. ὙΠ τὴν ΜΝ οοᾶ Οαΐθ. ὅς. 
ΜΟΞΈΠΕΥΡ ΠΕΟΤΌΝΕΝ ΟΝ ΑΝΤΟΝΟΜΎ. ὅς. θα. 

ΜΟΒΘΕΙ ΒΥ 5 ΜΕΟΉΑΝΙΟΚΝ ΑΡΡΙΤΕ) τὸ ΤτΗκλρ ΑΕ ΤᾺ. ὅς. θα. 
ΤΟΝ» ΡΟΡΌΠΑΝ ΡΗΥΒΙΟΙΟΟΘΎ. 75. θά. 

ΜΑΥΠΑΝΌΒ ΕΠ ΜΕΝΤΒ ΟΕ ΡΟΙΙΤΊΟΑΙ, ΕΟΟΝΟΜΎ. 85. 

ΤῬΕΕΝΟΗ. 

ΤῈ ΤΕΈΙΤΤΕΝ5 ΕΝΈΝΟΗ ΟΝΑΜΜΑΝ, δἀαρίρα ἴον ἘΠρΊ5}. ΤΘδο- 
προ. ΒΥ 1. Ε. ΥΑΤΤΕΈΖ, ἘΤΌπΟὴ Μαβίογ, Ἰηρ᾽᾿ 5 ΟΟἸ]ορθ. 45. 

ΨΕΝΤΟΠΙΠΠΔΟΣς ΒΟΡΘΙΜΈΕΝΤΕ. 856. θα. 

ΨΑΤΤΕΖη ΟΟΙΓΟΘΌΙΑΙ, ἘΧΤΒΟΊΒΕΝ. 2». θα. 

ΒΕΝΑΝΒΕΠΝ ἘΧΕΕΟΊΙΊΝΕΝ ΟΝ ΡΗΒΝΑΜΝΕΟΙΟΘΎ. 85. θ6ά. 

ΨΕΝΤΟΠΠΙΠΠ ΑΘ ΠΙΝΕΕ ΕΣ ΟἸΑΝ Δ. ὅς. 

ΨΕΝΤΟΤΠΙΠΙΑΟΡ» ΕΝΈΝΟΗ ΡΟΕΒΤΝΥ͂ ; νι ΕΝναιιθη ΝΌΤΕΒ. 95. 

ἘΚΕΝΟΗ ΒΟΉΟΟΙ͂, ΟἸΑΒΒΊΟΝ, ΑΡργασθα ὉγΥ ΜΆΑΒΙΝ ΡῈ τὰ ,ΌΟΥΕ, 
ἘΤΘΠΟΙ Μαβίου αὖ Αἀα]Ἰβοοσαθο. 

1, ΤΕΠΕΜΑΩσΕ. 25. θα. 4. ῬΙΕΚΒΕΕῈ 18 παν. 25. 
2, ΨΟΥΑΘΕῈΒ ΡῈ ΟὙὐκῦϑ. 25. ἄ- ΟἸΑΒΙΕΒ ΤΙ. ον 
3. ΒΕΙΙΒΑΙΒΕ. 5, θα, θ. ὅπ, ΒΙ.Α5. 45. 



ἢ ΡΟΒΙΙΒΗΒΕ. ΒΥ 590ΗΝ ΝΥ. ΡΑΈ ΚΕΝ. 

ΒΕΕΝΑΥ͂Β᾽ ΟΘΕΕΜΑΝ ΒΟΟΚΞ. 
Οπϑπάαμμάῃ. ὅ»5. ῬΟΕΤΆΥ ΕῸᾺΒ ΒΕΘΊΙΝΝΕΚΒ. 45. 
ΕΣ ΧΕΒΟΙΒΕῈΒ. ὅ5. θά. ἨΠΙΞΤΟΒΙΟΑΙ, ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ. 858. 

ΕΣΧΑΜΡΙῈΒ. 388. ῬΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝΤΗΟΙΟΘΥ. 75. 
ἘΈΑΡΕΚ. 855. 

ΤΑΆΤΙΝ. 

ΜΑΥΟΝ5 ἘΧΕΒΟΙΒΕΝ ΕῸΝ “ΝΙΟΙΝ ΟἸΑΘΒΈΝ. 29, Θὦ, 

ἘΠ ΑΝ 5 ΕΧΈΝΟΙΣΕΝ ΕῸΝ ΜΙΡΌΤΕῈ ΒΟΆΜΒΞ, 49. 

ΕΠ ΑΝ Β ἘΧΕΝΟΙΒΕΝῚΙΝ ΤΑΤῚΝ ΤΥ̓ΒΙΟΜ. 85. 

ΕΠ ΑΝ ἘΧΕΒΟΙΒΕΝ ιν ΕΠΕΟΤΑΟΝ ἂνρ ἩΒΒΟΊΙΟΝ. 85. 

ΟΝΟΟΚΕΝΝ ἈΌΠΕΝ ἂνν ΕΧΕΒΟΙΒῈΒ ΟΝ ΤῊΗῈ ΤΑΤῚΝ 508- 
ΠσΌΟΝΟΤΙΝΕ ΜΟΘΕ. 45. 

ΌΑΥΙΝ5 ΡΗΒΟΘΝΈΝΘΙΝΕ ἘΧΕΝΟΙΒΕΝ ΡΟΝ ΑΡΨΆΝΟΕΡ ΚἸΤΌΡΕΝΤΥΒ 
ἰπ ΤΠΑΤῚΝ ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ. 88. θά. 

ΟΑΒ 5 ΤΑΤῚΝ ΒΕΙΕΟΤΙΟΝΒ. 35. θά. 

ΑΝΤΗΟΝἢ ΟΑΤΙΓΙΝΕ, δὰ “9 ΘΟ ΒΝΤΗΑΛ, οἱ ΒΑΙΠΌΝΤ. 
ἙαΙρα Ὀν Ερδν. 4. Ἐανναγᾶβ. 25. θα. 

ΑΝΤΉΗΟΝ» ἘΝΕΙΌ ΟΕ ΜΙΝΟΙΙ,. νἱῦ Ἐναιθη ΝΌΤΕΒ. παρα 
ν Ὁῃ. Μαΐου. ϑίσομπρν θουπᾶ, 75. θα, 

ἘΡΙΝΤΙΙΕΝ ΟΕ ΟἸΟΒΕΟ ΑΝῸ ΡΙΝΥ. ΜῊ ἘΝΘι5η ΝΌΤΕΒ. 
ΒΒ. ον. ΄. Ἐαννασᾶβι 45. 

ΟΝΑΤΙΟΝΒ ΟΕ ΟἸΟΒΚΟ. ὙὙ1} Ἑπνοαιιβη ΝΌΤΕΒ. 25. θὰ, 

ΘΟΠΕΕΚ. 

ΦΑΟΟΒΝ’ ΕἸΝΕΤ ΟΕ ΒΕΚ ΝΕΑΡΈΕΙΝ, νὰ Ἐκομθη ΝΌΤΕΒ. ΒΥ 
Εν. 4. Ἐδνγαγᾶβ. ὅδ. θά. 

Α ΒΟΉΟΟΙ, ΘΒΕΕΚ ΤΕΒΤΑΜΈΝΤ. 85. δά. 
ΜΑΤΟΝ ἘΧΟΈΕΡΤΑ ΕΧ ἨΕΕΒΟΡΟΤΟ. ὙΜΉΝ Νοίθβ 45. δα. 
ΜΑΥΟΝ5 ΕἘΧΟΈΕΡΤΑ ΕΧ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΚ ΟΥ̓ΒΟΡΖΩΡΙΑ; 

ΙΓ ᾧ ΘΔ ΌΪΑΓΥ, πα Νοίθβ. 35. θά. 

ΧΕΝΟΡΗΟΝ ΑΝΑΒΑΒΙΝ. 1. πᾶ 1. Νοίοϑ, ὕγ θυ, Ηιοῖτο, 85. 04. 

ΑΝΤΗΟΝ ΗΟΜΕΝΒ ΠΑ. 1. τ01Π1. 1} Ἐνοιιβη ΝΌΤΕΒ. 
Ελιίρα Ὀγ Ὧν. Μδῖογ. ΓΟ ΡΙΥ Ὀοσπάᾶ, θ5. 

ΟΑΜΒΕΙΌΟΘΕ ΔΕ ΕΕΚ ΑΝῸ ἘΝΟΙΙΒΗ ΤΕΣΤΑΜΈΝΤ. 85. θά. 

ΟΑἸΕΒΕΚ ΤΈΧΤ ΟΕ ΤῊΝ ΑΟἸΡ. Μιὰ ἘΝΘΒη ΝΌΤΕΒ. ΒΥ 
Η. Πορίῃβομ, ἢ.Ὁ. 85. 

ΟἸΤΙΑΒΘΒΙΟΑΙ, ΤΈΧΤΝ, οδΥΘΠν Βονιβθά ἔγοπι {π6 Ὀοϑύ Πα [ΙΟῊΒ. 
ΟἸΘΕΒΒΟΝΙΒ ΟΒΑΤΙΟ ΡΗΠΊΙΡΡΙΟΑ ΘΈΟΟΝΡΑ. 58. 

ΟἼΟΕΚΟ ΡῈ ΘΕΝΕΟΤΟΤΕ, [58. ΤΆΟΙΤΙ ΑΘΒΙΟΟΙΔ. 8. 
ΟἼΟΕΒΟ ΡῈ ΑΜΙΟΙΤΙΑ. 158. ψικαιι απομαιοά. 15. θά. 
ΟἼἾΟΘΕΒΟ ΡΕΟ ΡΙΆνΝοιο. 5. Ονιῖ Ελϑτι. 25. 
ΓΆΟΙΤΙ ΟἜΈΒΜΑΝΙΑ. 15. ῬΙΙΑΤΟΝΙΒ ΡΗΕΡΟ. 25. 
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